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বিদ্যান্রণ্য থারী 
মাঁধবাচাধ্যের মনে বিন্দুমাত্র শাস্তি নাই। দিনের পর দিন তীব্র 

অনুশোচনায় স্বলিয়া মরিতেছেন, জীবনের উপর আসিয়াছে প্রবল 
ধিকার। 

বয়স পঞ্চাশের উর্ধে চলিয়! গিয়াছে । কিন্তু কই, মনে মনে ষে 
স্বল্প গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তো আজে সিদ্ধ হয় নাই ! মরীচিকার 

মত কাম্যধন দিনের পর দিন কেবলি দূরে সরিয়া গিয়াছে। সকল 
প্রয়াস, সকল সাধন! হইয়াছে ব্যর্থ । 

তবে কেন শুধু শুধু এই নিক্ষল জীবনের ভার বহিয়৷ চলা! 
বেদবেদান্তে আচার্যের পাণ্ডিত্য অগাধ? মূল্যবান শাস্তগ্রন্থও 

তিনি কম রচনা করেন নাই। হাজার হাজার জিজ্ঞাতত্র পাঠক তাহা 
পাঠ করিষ! তৃপ্ত হইতেছে। স্ুধীসমাজ দিয়াছেন অজস্র সাধুবাদ । 

চতুর্দশ শতকের দক্ষিণ ভারত মাধবাচার্যের মনীষার দীপ্তিতে 

চমকৃত হইয়া উঠিয়াছে। এসময়ে এমন কোন দার্শনিক, এমন কোন 

ধর্মনেতা এ অঞ্চলে নাই, শান্ত্বিগ্ঠায় যিনি তাহার সহিত আঁটিয়া 
উঠিতে সমর্থ । 

কিন্তু এই বিদ্যাবস্তাঃ এই পরাক্রম আজ অবধি তাঁহার কোন্ কাজে 
লাগিয়াছে? সত্যকার শাস্তি তো তিনি পান নাই। যে অভীষ্টের 

দিকে এতকাল দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আছেন, আজে! যে তাহা রহিয়াছে 
বুদূরপরাহত ৷ 

মাধব চাহিয়াছিলেন, সারা ভারতে তিনি অদ্ৈত-্রহ্মবাদের 
বিজয় পতাকা উড্ডীন করিবেন । আচাধ্য শঙ্করের মতবাদকে আবার 

করিবেন উজ্জীবিত। এ মতবাদ ও এ আদর্শকে স্থাপন করিবেন জাতীয় 

জীবনের পুরোভাগে 
ভাং সাঃ (*) ১ 



ভারতের সাধক 

এই মহান কর্মযন্ঞের জন্য চাই এক উপযুক্ত ভিত্তিভূমি । কিন্ত 

ধর্মধূত, দৃঢমূল রাজশক্তি ছাড়া তো৷ এই ভিত্তি কখনো! রচিত হইছে 
পারে না! আচার্যের অন্তরে আজ তাই জাগিয়া উঠিয়াছে ধর্মরাজ 
প্রতিষ্ঠার হর্জয় সন্বল্প। 

দিনের পর দিন তিনি ধ্যান কল্পনায় দেখিয়াছেন, তাহার এই ধর্ম 

রাজ্যের শিয়রে দীপ্তিমান রহিয়াছে জ্ঞানধন্মে চিরপ্রোজ্জল এক রজত" 
শুভ্র গিরিশিখর ! এই শিখর-নিঃস্ত পুণ্যধার! সার! বিশ্বে অজত্্র ধারায় 
ছড়াইয়। পড়িতেছে, জাগাইয়! তুলিতেছে বৈদিক ধন্মের প্রাণশক্তি ! 

আপন লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই মাধব পথ চলিয়াছেন, দীর্ঘ 
বৎসর ধরিয়া নিজেকে প্রস্ততও করিতেছেন । কিন্তু এ প্রস্ভাতিকে কাজে 

লাগাইতে পারিলেন কই ? 

জীবনপ্রভৃ একদিক দিয়া কৃপা তাহাকে যথেষ্টই করিয়াছেন 
অকৃপণ করে জীবনপাত্রে ঢালিয়াছেন মেধা, প্রতিভা আর বেদোজ্জল 

বুদ্ধির এই্বধ্য । কিন্তু কুপণত। দেখাইয়াছেন শুধু অর্থের বেলায় । চরম 

দারিত্যের নিম্পেষণে সারা জীবন মাধব জজ্জরিত হইয়া আসিতেছেন 

মাথা তোলার সুযোগ পান নাই। 

আজ এতদিন পরে এবার আচাধ্য সজাগ হইয়! উঠিয়াছেন। 

নাঃ আর নয়! দারিপ্র্যের এ অভিশাপ দূর করিতেই হইবে। 

ষ ধন্মরাজ্য, যে ধ্যানের ভারত তিনি গড়িয়া তুলিতে চান, তাহার 

প্রধান বাধা এই ছঃসহ দারিত্র্য । এ বাধা চূর্ণ করিতেই হইবে । এজন্য 
সর্বশক্তি, সর্ব সাধনা, তিনি আজ নিয়োজিত করিবেন। প্রয়োজন 

হইলে দিবেন আত্মবলি। 

মহান্ এই কর্মযজ্ঞ, বিপুল ইহার দায়িত্ব । একাজে প্রথমেই চাই 
প্রচুর অর্থ। চাই লক্ষ্মীর ঝাপির কল্যাণস্পর্শ ৷ 

আর ন্বপ্ললোকে বিচরণ ন! করিয়। অচিরে গড়িয়া তুলিতে হইবে 
দংগঠনশক্তি, লোকবল, সৈম্তবল। সংগ্রহ করিতে হইবে কোটি কোটি 
বর্ণমুত্বা আর রত্বসস্ভার । 



বিষ্ভারখ্য স্বামী 

এজন্য চাই পরাশক্তি মহাদেবীর কৃপা । ত৷ ছাড়! ষে লক্ষ্মীর 

ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইবে না। তাইতো আচার্য আজ হাম্পির তৃবনেস্বরী 
মন্দিরে ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছেন। এবার তাহার দৃঢ় পণ-_ 
মন্ত্রের সাধন কিন্বা শরীর পতন। 

সেদিন হোমক্রিয়ার শেষে তিনি ধ্যান-জপে নিবিষ্ট হইলেন। 

স্থির করিলেন, মায়ের প্রত্যাদেশ ন! পাওয়া অবধি নিরস্ত হইবেন না, 

চালাইয়! যাইবেন আমরণ অনশন । | 

সাতদিন এভাবে অতিবাহিত হইয়! গেল। 

রাত্রি সেদিন গভীর হইয়া আসিয়াছে । আশেপাশে জনমানবের 

সাড়াশব্দ নাই। অনূরে শুধু ধ্বনিত হইতেছে শ্রোতন্থিনী তুঙ্গভদ্রার 
অশ্রান্ত কল্লোল । 

গাঢ় অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন । মন্দিরের এক কোণে, স্তিমিত 

দীপের আলোকে বসিয়া মাধবাচাধ্য একাগ্রমনে শক্তিমন্ত্র জপ করিয়া 
চলিয়াছেন। 

হঠাৎ কাণে পশিল মধুময়, অলৌকিক কণ্ঠম্বর, “বৎস মাধব, চোখ 
মেলে চাও। বল, কি তোমার প্রাথনা 1৮ 

সারা ক্ষ দেবা-অঙ্গের শুভ জ্যোতিতে একেবারে ঝলমল করিয়। 

উঠিয়াছে। নয়ন মেলিতেই আচাধ্য আনন্দে বিহ্বল হইলেন। পতিত 

হইলেন মায়ের চরণতলে । 

যুক্ত করে নিবেদন করিলেন, “জননী, যদি কৃপা ক'রে দর্শন আজ 
দিলেই তবে ব'লে যাও, আমার জীবনের স্বপ্ন কি সফল হবে ন! & 

“কি তোমার অভীষ্ট, বস ?” 

“ঘন্তর্্যামিনী, তোমায় কি সে কথ খুলে বলতে হবে? এ অধম 
সন্তানের সন্তাপের কথা তে! তুমি সবই জানো । বিধ্্মার আক্রমণের 

আঘাতে সারা দেশ আজ খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়তে যাচ্ছে। 
আমার স্বধন্াদের ভেতর নেই কোন নীতিনিষ্ঠা, নেই আত্মিক শক্তি 

৯০ 



ভারতের সাধৰ 

তাই ধর্মকে, দেশকে বাঁচাবার জঙ্য আমি ক'রতে চাই এক মহান 

ধর্্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠ। 1» 
“তা, আমায় কি ক'রতে হবে, বল।» 

“মা, তুমি আমায় এমন খদ্ধির বর দাও, এমন বিপুল ধনৈশ্বযয 

দাও, যাতে এক শক্তিশালী রাজ্য আমি প্রতিষ্ঠা করতে পারি_-আর 
আমার সেই রাজা হোক্ ব্রাহ্মণাধন্ম আর ক্ষাত্রশক্তির উৎস-স্থল !” 

“মাধব, তোমার এ প্রার্থনা তে! আমি পুর্ণ করতে পারছিনে । 
এজন্সে ধনসম্পদের অধিকারী তুমি হ'তে পারবে না। নিয়তির এই 

বিধানই রয়েছে, বস । পরবর্তী জন্মে হবে তোমার বিত্ত লাভ। দৈন 

কৃপাতেই তা তুমি পাবে । আর কঠোর তপস্তায় কাজ নেই, তোমার 
সঙ্কল এবার ত্যাগ কর !» 

দেবীর বাণী তো নয়, এ যেন এক বজ্রাঘাত ! 

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মাধবাচাধ্য বলিতে লাগিলেন, «একি কথা তুমি 
শোনালে, জননী ! আমার সার! জীবনের স্বপ্নসৌধকে যে তৃমি ক'রে 
দিলে ধূলিসাৎ ।” 

ভগ্নহৃদয়ে তিনি কক্ষতলে লুটাইয়া! পড়িলেন। 
বড় ছুঃখে ব্রাহ্মণের বৃত্তি ছাড়িয়। মাধবাচাধ্য ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি 

গ্রহণে আগাইয়। আসিয়াছেন। দীর্ঘ বৎসর ধরিয়া তিনি দেখিয়াছেন, 

দিন দিন দেশ হীনবীধ্য হইয়া! পড়িতেছে । দেশের রাজারা ভোগ 
বিলাসের পন্থিলতায় ডুবিয়া আছে। অনাচার আর দুর্নীতির ফলে 

রাষ্ট্রের ভিত্তি আজ শিথিল। ন্যায়নীতি আর কল্যাণের পথ হইতে 

সমাজ সরিষা আসিয়াছে অনেক দুরে । ধর্ম ও লক্ষ্মী তুই-ই বুঝি এক 
সঙ্গে বিদায় নিতে উদ্যত | 

এইসঙ্গে দাক্ষিণাত্যে দেখা দিয়াছে মুসলমান শক্তির আবির্ভাব । 

খিল” আর তুঘলক বাহিনীর অত্যাচারে সারা দেশ উৎসন্ন যাইতে 
বসিয়াছে। জনজীবনে আতঙ্কের সীমা নাই। মাধবাচার্যের নিজের 
অঞ্চল আনাগোণ্ডও আজ মহা বিপন্ন। এ রাজ্যের সমৃদ্ধি দেখিয়। 



বিস্কারণ্য স্বামী 

দিল্লীর সুলতান, মহম্মদ তৃঘলক লুব্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। বার বার 
চালাইতেছেন প্রচণ্ড আক্রমণ । 

মাধব প্রাণ দিয়া তাহার দেশকে ভালবাসেন । বেদধন্মের রক্ষায়ও 

তাহার উৎসাহের সীম! নাই। সর্বেবাপরি মনের গভীরে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে 

ধ্মরাজ্য স্থাপনের, অদৈতব্রন্মবাদ প্রচারের, দুর্বার আকাঙ্ক্ষা । তাই 

আজ বড় চঞ্চল হইয়। দেবীর মন্দিরে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। 

নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস-_দেবী কৃপা! করিয়া আবিভূতী হইলেন, 
কিন্ত প্রার্থন। তাহার পূর্ণ হইল না। 

আশাহত মাধব মন্দিরের সোপানে বসিয়াঃ শিরে হাত দিয়া, 

ভাবিতে লাগিলেন_ এবার তিনি কি করিবেন? কোন্ পথে, কাহার 
কাছে যাইবেন ? 

ঘরে ফিরিয়া আগের মতই আচাধ্য-জীবন যাঁপন করা তাহার 
পক্ষে কোনমতে আর সম্ভব নয়। এবার সর্বস্ব ছাড়িয়া চিরতরে গ্রহণ 

করিবেন সন্ন্যাস । 

অচিরে হাস্পি ত্যাগ করিয়া মাধব পদত্রজে উপস্থিত হন শুঙ্ষেরী 
মঠে। আচার্য শঙ্করের প্রতিষ্ঠিত এ মঠ অদ্বৈতবিষ্ভার মহান কেন্দ্র। 

এখানে বসিয়। শুরু হয় তাহার জীবনের নুতনতর অধ্যায় । 

উত্তরকালে মাঁধবাচাধ্যের এই সন্ন্যাস দাক্ষিণাত্যের জনজীবনে 

ঘটায় এক নাটকীয় রূপান্তর । সঙ্গম রাজবংশের সাহায্যে বিজয়নগর 

সাপ্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা তিনি করেন। তারপর কৃত হন শঙ্গেরী মঠের 
অধ্যক্ষের পদে। অধবৈতবাদের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতারপে, জ্ঞানপন্থী সম্যাসী 
সজ্ঘবের নেতারূপে, অর্জন করেন অবিস্মরণীয় কীন্তি। 

খদ্ধি আর সিদ্ধির যুগ্মারশ্মি ধারণ করিয়া মীধবাঁচাধ্য বিষ্ভারণ্য 

তাহার ধ্যানের ভারত গঠনে ব্রতী হন। 

হাম্পির নিকটে, বর্তমান অন্ধ,রাজ্যের বেল্গারা জেলার এক ক্ষুত্র 
গ্রাম মাধবাচাধ্যের জন্বস্থান। আনুমানিক ১২৭৮ খুষ্টাকে তিনি 

€ 
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এখানে ভূমিষ্ঠ হন। পিতা আচার্য মায়ন ছিলেন ভরদ্বাজ গোত্রের 
যজুঃশাখীয় ব্রাহ্মণ ।১ বেদজ্ঞ ও বন্ছ শাস্তরবিদ্ বলিয়া যেমন আচার্যোর 
খাতি ছিল, তেমনি সদাচারী ও সাধনপরায়ণ বলিয়াও লোকে 

করিত গভীর শ্রদ্ধা । মাধবের জননীর নাম শ্রীমতী ৷ তিনি ছিলেন এক 

উন্নতমনা, ধর্ম্মনিষ্ঠ। মহিল! । 

মাধবের ছুই ভ্রাতা, সায়ন ও ভোগনাথ । ভগিনীর নাম সিঙ্গলী ৷ 
মাধবাচার্যের মত সায়নও ছিলেন মহ] প্রতিভাধর ৷ উত্তরকালে 

বেদবেদাঙ্গে তিনি পারঙ্গম হইয়া! উঠেন, বেদভাষ্য রচনার মধ্য দিয়া 

অর্জন করেন অতুলনীয় প্রতিষ্ঠা । এই প্রতিষ্ঠ। ভারতের ধর্ম ও 
সংস্কৃতির ইতিহাসে সায়নাচার্যাকে অমর করিয়া! রাখিয়াছে । 

কনিষ্ঠ ভাতা ভোগনাথ খ্যাতি লাভ করেন সমকালীন রাজনীতির 
ক্ষেত্রে। তিনি ছিলেন বিজয়নগর রাজ্যের সুদক্ষ সচিব । 

পিতার চতুষ্পাঠীতেই মাধব আর তাহার ভ্রাতাদের পড়া শুন শুরু 
হয়। মায়ন আচার্যের জীবনের প্রধান ব্রত শান্ত্রচ্চা আর বিসষ্তাদান। 

অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে পুত্রদেরও তিনি পরম যত্ধে গড়িয়া তোলেন । 

ধর্্মশান্ত্র ও কাবাকলার গ্রন্থ একে একে তাহারা অল্প সমযের মধ্যে 

আয়ত্ত করিয়।! ফেলে । 

তিন পুত্রের মধো মাধব আর সায়ন অসামান্য শ্রর্তিধর। যত 
কঠিন, যত জটিলই হোক না! কেন, যে কোন শ্পোকের ব্যাখ্যা! একবার 

কাণে পশিলে আর কখনে! তাহারা বিস্ৃত হয়না । পণ্ডিত মহা৷ উৎসাহে 

পুত্রদের কৃতবিদ্া করিয়া! তুলিতে থাকেন । 

গৃহচতুষ্পাঠীর পড়! সমাপ্ত হইয়া যায়, পিত এবার সবাইকে 

পাঠাইয়। দেন কাঞ্চীনগরে | 
শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্ররূপে সারা দক্ষিণ ভারতে তখন কাঞ্চীর খুব নাম। 

বিশিষ্ট অধাপক, দার্শনিক ও ধর্পাগ্ুরুরা সেখানে অবস্থান করেন। 

১ দ্রঃ ইতিয়ান আ্যার্টিকুয়েরী, ভল্যু ৪৫, ১৯১৬, জানুয়ারী-পৃঃ ১-৬; 

১৭-২৪-্আর, নরসিংহাচার | 
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দিক্ দিগস্ত হইতে শিক্ষার্থীরা দলে দলে আসিয়া ভীড় করে। শাস্ত্রের 

আলোচনা, বিচারঘন্ঘ আর ধর্মমভার অনুষ্ঠানে আকাশ বাতাস সদাই 
থাকে সরগরম । 

এখানে আসিয়া মাধবের আনন্দের অবধি রহিলন! ৷ 

তরুণ বয়সেই তাহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছে হৃজ্ঞয় আকাজ্জা। | 

সর্ববশাস্্র তিনি আয়ত্ত করিবেন হস্তামলকবৎ। অঞ্জন করিবেন 

অতুলনীয় প্রতিষ্ঠ। ও প্রভাব। তারপর সে প্রভাব প্রয়োগ করিবেন 
দেশের উজ্জীবনে। কাক্ধীর ছাত্রজীবন এ অভীষ্ট সাধনের সুযোগ 
আনিয়া দেয় এবং পূর্ণরূপে এই সুযোগ গ্রহণের জন্থ তিনি তংপর 
হইয়। উঠেন । 

কাঞ্চাতে থাকিতেই নবীন শিক্ষার্থী বেহ্কটনাথের সহিত মাধবের 

পরিচয় ঘটে । ক্রমে এ পরিচয় পরিণত হয় অবিচ্ছেষ্ঠ বন্ধুতে । 
উভয়েই উভয়ের চরিত্র, প্রতিভা ও বিগ্াবন্তার প্রতি সশ্রদ্ধ, 

স্নেহ, প্রেমে ভরপুর । একে অপরকে একদিন না দেখিলে অস্থির হইয়। 
উঠেন। অথচ আদর্শ ও মতবাদের দিক দিয়া তাদের কোনই মিল 
নাই। জীবনদর্শনেও রহিয়াছে বির।ট পার্থক্য । 

ছুই সখার মধ্যে প্রায়ই চলে নান। রহস্তালাপ ও বাদন্থুবাদ । 
শহ্করের বেদান্তবাদের উপর মাধবের প্রবল অনুরাগ, কিন্তু 'বেহ্কটনাথ 

উহার ঘোর বিরোধী । নিঞ্জ জীবনে তিনি অনুসরণ করিতে চান 
রামানুজের ভক্তি ও শরণাগতির পথ । 

বিতর্ক উঠিলেই বেঙ্কটনাথকে মাধব ঠাট্র। বিদ্ধপ করিতে থাকেন। 
বলেন, “যাই বল ভাই, তোমার এ ভক্তি প্রপত্তির নিগ্ধ রসে এদেশের 

পুনরুজ্জীবন কখনে৷ আসবেনা । এজন্য চাই শঙ্করের জ্ঞানধন্ন আর 
ক্ষাত্রশক্তি__এই ছুয়ের মিলন ৮ 

বেস্নছটনাথ তক্তিরসের রসিক। ন্মিতহাস্তে উত্তর দেন,. “তোমার 

এঁ ছুয়ের মিলন সাধনের জন্য চাই কিন্তু ভগবত-কৃপাঁ। শরণাগতি না 
এলে সে কৃপা কি ক'রে মিলবে, ভাই, বলতো ” 
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“তুমি তোমার কোমলকাস্ত ভাবালুতা নিয়ে আনন্দে থাকো ৷ 

আমি বাধ দিচ্ছিনে। কিন্তু বাস্তবে কি দেখি? পুরাণে ইতিহাসে কি 
দেখি? ক্ষাত্র শক্তির বিকাশ না হ'লে, আর সেই শক্তির পেছনে 
জ্াননূর্য্যের প্রেরণা না থাকলে, কবে কোথায় ধশ্মের উজ্জীবন দেখা 

গিয়েছে ? 
“ভাই, নিজের ক্ষুদ্র শক্তির ওপর নির্ভর না করে শ্রীবিষ্ণর শরণ 

নাও। কেঁদে কেটে প্রার্থনা কর, তবে যদি তোমার প্রাধিত বস্ত্র মিলে,» 

বেহ্কটনাথ মুচকি হাসিয়। বলেন। 

দূঢস্বরে মাধব কহেন, “নিক্ষিয়তার পথ আমার নয়। আমি 
বেছে নিতে চাই কর্মের বন্ধুর পথ। তোমার ভক্তিপথের এ আন্তি 
আর স্ততিবাদ মানুষকে করে তোলে আরো! দৈশ্ময়, আরো! নিজ্জবি। 

চোখ মেলে গ্ভাখো, দেশের আকাশ জুড়ে ঘনিয়ে আসছে ঝড়ের তাণ্ডব । 

বিধন্মী হানাদার এগিয়ে আসছে ধর্ম, সংস্কৃতি ও সম[জকে ধ্বংস করতে । 

এ আক্রমণ প্রতিরোধ ক'রতে হলে, তা ক'রতে হবে এক নূতন ধশ্রাষ্ট্রের 

তুর্গ থেকে 1৮ 

বেস্কটনাথ সচকিত হইয়া উঠেন! সবিম্ময়ে তাকান মাধবের 

দিকে। তরুণ সতীর্থের চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে আত্মপ্রত্যয়ের 
অন্ভুত উদ্দীপনা । আয়ত নয়ন ছুইটিতে ঝলকিয়। উঠিয়াছে স্বপ্ললোকের 
অপরূপ হ্যাতি। 

মালোচন। আর বেশী আগাইতে চায় না। 

কিছুক্ষণ বাদে ছুই বন্ধুর মধ্যে আবার শুরু হয় সহজ কথাবার্তা, 

আর লু হাস্তপরিহাস। 
বেঙ্কটনাথ হাসিয়া বলেন, “মাধব, তোমার পরাক্রম দেখ্বার জন্য 

অবশ্ঠই আমি অপেক্ষা করে থাকবে।। কিন্তু আপাতত ক্ষান্ত হও 
ভাই। বেলা পড়ে এসেছে। এবার খেয়ে দেয়ে চতুষ্পাঠীতে যাও ।৮ 

“হ্যা ভাই, তুমিও তোমার ভক্তিগ্রন্থের ডোর খুলে বসো, আন্তি 

আর কান্নার পাল! শুরু করো 15 
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“তুমিও বসে পড়ো! তোমার 'জৈনগন্ধী বেদাস্তীর গ্রন্থ নিয়ে” মুচকি 
হাসিয়া! আচার্য শঙ্করের মতবাদকে কটাক্ষ করেন বেঙ্কটনাথ । 

অসাধারণ মেধা, প্রতিভা ও বিচার-বিশ্লেষণের শক্তি নিয়া মাধব 

জন্মিয়াছেন। এই সঙ্গে মিলিত হইয়াছে ক্ষুরধার বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব ও 

তেজস্িতা। এই উদীয়মান শাক্স্রবিদের দিকে তাই কাঞ্চীর সকল 

শিক্ষার্থী ও অধ্যাপকেরই দৃষ্টি পড়িয়াছে। ্ুধীসমাজও তীহার প্রশংসায় 

সদাই পঞ্চমুখ । 
কাঞ্ধীর তখনকার শিক্ষার্থীদের মধ্যে আরো ছুইটি তরুণের নাম 

করা যায়, মাধবের মতই সাফল্যের বিরাট প্রতিশ্রুতি নিয়। ধাহারা 

আসিয়াছেন। একজন পুর্বেবাক্ত বেঙ্কটনাথ, মাধবের অন্তরঙ্গ সখা। 

অপরজন মাধবেরই মধ্যম ভ্রাতা, সায়ন। 
বেহ্ছটনাথের প্রতিভা ও বিদ্াবন্তার প্রকৃত মন্দ মাধবের জীনা 

আছে। এ সম্বন্ধে সদাই তিনি অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। মুখে 

যাহাই বলুন না কেন, মনে মনে তাহাকে করেন শ্রদ্ধা। সায়নও 

মাধবের এক গর্বের বস্ত্ব। বেদশান্ত্রের অনুশীলনে সায়ন তাহার 

প্রাণমন ঢালিয়া দিয়াছেন, বেদচচ্চাকে দেশে নুতন করিয়! জাগাইয়! 

তোলার জন্য উৎসাহের তাহার অবধি নাই। এই ভ্রাতাটিকে মাধব 

বড় ভালবাসেন, দিনের পর দিন নব নব প্রেরণায় তাহাকে তিনি 

উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলেন । 

শিক্ষার্থী জীবন শেষ হইয়া যায়। মাধব সর্ববশাস্ত্রে পারঙ্গম হইয়া! 

উঠেন, বিশেষ করিয়া শাঙ্কর মতে বেদাস্ত অধ্যয়ন শেষ করিয়া অর্জন 

করেন বিপুল প্রতিষ্ঠা । 
অতঃপর নবীন পণ্ডিত একদিন স্বগ্রামে ফিরিয়া আসেন। শুরু হয় 

কুলগত আচাধ্যের বৃত্তি । 

পুত্র কৃতী হইয়।৷ ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন, পিত। মাতার তাই 
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আনন্দের সীমা নাই। অল্পদিনের মধ্য তোড়জোড় করিয়া তাহারা 

মাধবের বিবাহ দিলেন । 

শান্ত্রচর্চা, টীকাভাষ্য রচনা আর অধ্যাপনা, ইহাই হয় এখন হইতে 

মাধবাচাধ্যের প্রধান কর্্দ।। কিস্তু এই দরিদ্র, নগণ্য গ্রামে বসিয়া 

জীবিক! অর্জন সম্ভব হয় কই ? 

বিষয় আশয় এমনিতেই বিশেষ কিছু নাই। তছুপরি পিতা পুত্র 

সবাই সংসার সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। ফলে অর্থের অনটন সব 

সময়ে লাগিয়াই থাকে । 
নবীন আচাধ্য কিন্ত নিজ জীবনের লক্ষ্টি একদিনের তরে বিস্মৃত 

হন নাই। সংসার সংগ্রামে বার বার ক্ষত বিক্ষত হইয়াও বড় আশায় 

তিনি বুক বাঁধিয়া রহিয়াছেন। ধীরে ধীরে আগাইয়া চলিয়াছে তাহার 

প্রস্তুতির পর্বব। শাস্ত্রীয় গবেষণা! আর গ্রন্থরচনার কাজে তিনি নিৰিষ্ট 

হইয়। রহিয়াছেন । 
অপূর্বব প্রতিভার স্থাক্ষর নিয়া আত্মপ্রকাশ করে তাহার এক একটি 

গ্রন্থ। এই সব গ্রন্থের মাধমে দক্ষিণ ভারতের সর্ব অঞ্চলে তাহার 

খাতি ছড়াইয়৷ পড়ে। 
কিন্ত এসব কোন খাতিই আচার্যের মনে দাগ কাটেনা । দিন 

দিন তিনি আকুল হইয়া উঠেন জীবনের ব্রত উদ্যাপনের জন্য, অভীষ্ট 

সিদ্ধির জনতা! মনের এই আকুললা নিয়াই সেদিন হাম্পির মন্দিরে 

ধর্ণী দেন, দেবীর কাছে জানান তাহার প্রার্থনা । 

চরম ছুর্ভাগা, সে প্রার্থনা পূর্ণ হইল না। নিয়তির ছুলগঘা বিধানের 
কথ। বলিয়। জগন্মাত। বিমুখ হইলেন । 

দেবীর কণ্ঠস্বর এখনে। মাধবাচার্যের কাণে বাজিতেছে। প্রার্থনা 

তিনি পূর্ণ করেন নাই, সকল আশ! ভরসা হইয়াছে চূর্ণ। তবে এই 
“বন্ধ্যা, জীবন আর বহন করিয়া কি লাভ? আজ এইখানেই সব শেষ 

হইয়া যাক্ ! 
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খরস্রোতা তুঙ্গভদ্র! সম্মুখ দিয়! বহিয়া৷ চলিয়াছে এক একবার 

ইচ্ছা হয়, এই নদীগর্ভে ঝাপ দিয়া সকল ন্বালার অবসান ঘটানো! 

যাক্__এ বার্থ, অভিশপ্ত জীবন হোক্ নিশ্চিহ্চ। 
সঙ্গে সঙ্গেই জাগে বিবেকের দংশন। মনে পড়ে ধর্মশাস্ত্রে 

সতর্কবাণী__ আত্মহত্যা! যে মহাপাপ ! 

দেহ বিসঙ্জন দেওয়। আর হইয়া উঠিল না। এবার তবে মাধবাচাধ্য 

কি করিবেন? সংসার জীবনে আবার ফিরিয়া যাইতে মন চাহে না। 

বয়স যথেষ্ট হইয়াছে । শাস্্রমতে অনেক আগেই গারস্থাশ্রম ত্যাগ 
করা তাহার উচিত ছিল। ধর্মরাজা স্থাপনের আশ। ? তাহাও স্বপ্নের 

মত মিলাইঈয়া গিয়াছে । এবার বরং খু'জিতে বাহির হইবেন নিজেরই 

মুক্তির পথ | - অবিলম্বে নিবেন তিনি সন্যাস। 

আত্মপরিজনের মায়া কাটাইয়া, আঁচাধ্য জীবনের যাহা কিছু 

প্রতিষ্ঠ। ছিল তাহার উপর যবনিকা৷ টানিয়! দিয়া, মাধবাচার্ধ্য উপস্থিত 

হইলেন শৃঁজেরী মঠে | 
শঙ্করের যুগ হইতে, শত শত বৎসর ধরিয়া জ্ঞানসাধনার ধারা 

এখাঁনে রহিয়াছে বহমান । প্রবীণ সন্যাসী বিষ্ভাশঙ্করতীর্থ তখন এই 

মঠের অধ্যক্ষ__-জগংগুর শঙ্করাচার্যা। ভারতের দিকৃ দিগন্ত হইতে 

জ্ঞানপন্থী সাধকের দলে দলে এখানে আসিয়। সমবেত হয়, তাহার 

চরণতলে আশ্রয় নেয় । 

এই মহা বৈদান্তিকের কাছেই দীক্ষা ও সাধন গ্রহণের জন্য মাধব 

ব্গ্র হইয়া উঠিলেন। আশ্রয় অচিরে মিলিয়া গেল । দীক্ষার পর গুর; 

নামকরণ করিঙ্গেন বিষ্ভারণ্য স্বামী । 

মঠের প্রবীণ সন্গ্যাসী, আচার্য শঙ্করানন্দের কৃপা পাইতেও দেরী 

হয় নাই। সানন্দে বিদ্ভারণোর শিক্ষার্চরুরূপে এই মহাপুরুষ সেদিন 
আগাইয়া আসিলেন। 

ধর্ম ও দর্শনগ্রশ্থের রচয়িতা হিসাবে মাধবাচার্য ইতিমধোই খ্যাত 

হইয়াছেন, তাই শুঙ্গেরীর সন্াসীর৷ পরম উৎসাহের সহিতই তাহাকে 
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গ্রহণ করিলেন। প্রতিভাধর সাধকের আগমনে মঠের বিষ্াচচ্চা ও 

সাধনায় সঞ্চারিত হইল নৃতন প্রাণের জোয়ার। 

আপন সাধনা ও শাস্ত্ররচনার কাজে মাধব দিনরাত নিমগ্ন থাকেন। 

কিন্ত এখনো মনের গোপন পুরে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে বড় সাধের ধর্ম্মরাজ্য 

স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা । 

যে আশার বাতি তরুণ হৃদয়ে একদিন শ্থলিয়। উঠিয়াছিল আজো 

তাহ! একেবারে নিভিয়৷ যায় নাই । 

শুঙ্গেরীতে প্রায়ই ধর্মসভার অধিবেশন বসে। জ্ঞানবাদী বড় বড় 
মহারথীরা সেখানে আসিয়া সমবেত হন। অদ্বৈতবেদান্তের ব্যাখ্যায়, 

ভাষণে সারা মঠ মুখর হইয়া উঠে। বিদ্যারণ্যের মনে এক একদিন 
জাগে তীব্র আলোড়ন। বেদান্তের এই তত্বভাবনায়, সুক্মতর এই সব 

বিচার বিশ্লেষণের মধ্য দরিয়া সত্যই কি দেশ জাগিতেছে ? মঠবাঁসী 
সন্নযাসীদের জীবনের ব্রত-_আত্মজ্তান লাভ, আর অদ্বৈত-বেদান্তের 
প্রচার। কিন্তু এ ব্রত কি সফল হইতেছে? তাছাড়া, এ পরম তত্ব ও 
আদর্শ কি দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করিতেছে ? 

বেদান্তের জয়পতাক! তীহারা উড্ডীন করিতে চান। কিন্তু কই 

সে ভুর্ভে্ঠ দুর্গপ্রাকার, যেখানে উহ। প্রোথিত করিবেন? এই কর্মের 

পশ্চাতে কোথায় রহিয়াছে জনসমর্থন? কোথায় রাষ্ট্রশক্তি? আত্ম- 
জ্ঞানের যে পরম সাধনায় তাহারা ব্রতী, কিভাবে সার! দেশকে তাহা 

উদ্ধদ্ধ করিবে ? 

অব্যক্ত ব্যথা স্বামী বিষ্ভারণযের হৃদয়ে গুমরিয়া ওঠে । বারবার 

মনে পড়ে খিলজী আর তৃঘলক বাহিনীর আক্রমণের কথা । যেখানেই 
তাহার! গিয়াছে, নির্দিবচারে চালাইয়াছে হত্যা, লুষ্ঠন আর অগ্নিদাহ। 
মঠ মন্দির হইয়াছে বিধ্বস্ত । বিগ্রহ অপবিত্র করিয়া, বলপূর্ববক ধর্ম নই 

করিয়া চালাইয়াছে ত্রাসের রাজত্ব । সনাতন ধর্ম আর সংস্কৃতি আজ 
আসিয়া! দীড়াইয়াছে এক বিরাট বিপর্যয়ের মুখে । 
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এ স্কট হইতে উদ্ধারের উপায়? স্বামী বিগ্ভারণ্য ভাবিয়া কোন 

কুল কিনারা পান না। 

১৩৩৪ খুষ্টাব্দের এক প্রভাত। কৃত্যাদি সারিয়। বিদ্যারণ্য সবে 

মঠের সভাকক্ষে আসিয়া বসিয়াছেন। প্রবীণ সন্যাসীদের অনেকেই 
সেখানে উপস্থিত। বেদান্তের নানা জটিল প্রশ্ন নিয় জোর বিতর্ক 
শুরু হইয়াছে। হঠাৎ সেখানে পৌছে এক নিদারুণ ছুঃসংবাদ । বিজয়- 
নগরের রাজ! জন্বুকেশ্বর ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন ! 

হুঃদংবাদের শেষ এখানেই নয়। রাজার কোন পুত্র সন্তান নাই। 
ফলে রাজ্যে এবার মাংন্থান্তায় অবশ্যস্তাবী। 

এ অরাজকতা ও অন্তধিপ্রবের ফল অনুমান কর! কঠিন নয়। এবার 

দিল্লীর সুলতান বাহিনীর আঘাতের সম্মুখে এ রাজ্য শুক্ষপত্রের মত 
ঝরিয়। পড়িবে । 

মঠের সন্যাসীর! সবাই বড় দুশ্চিন্তায় পাড়লেন। 

আর স্বামী বিদ্যারণ্য ? তাহার কাছে এ সংবাদ যে বভ্রাঘাত তুল্য! 

লক্ষ লক্ষ্য নিরীহ নরনারীর জীবনে আসিবে চরম বিপধ্যয়, তাহার 
জন্মভূমি এবার পড়িবে বিধন্মীর কবলে। মাছুরা ও শ্রীরঙ্গমের মত 
এখানেও অবাধে চলিতে থাকিবে বাঁভৎস অত্যাচার । এ চিন্তা যে 

তাহার পক্ষে ছুঃসহ ! 

নয়ন তাহার বার বার অশ্রুসজল হইয়া উঠে । 

এই পরিস্থিতিতে নিজের কর্তব্য স্থির করিয়া নিতে সেদিন 

তাহার দেরী হয় নাই। পরদিনই গুরু বিষ্ভাতীর্থের সম্মুখে গিয়া তিনি 

উপস্থিত হন, যুক্তকরে নিবেদন করেন, “আচাধ্যদেব, কিছুদিনের 

জন্য মঠ থেকে আমি বিদাঁয় নিতে চাই ।” 

“কোথায় যেতে চাও, বৎস ?” ৮ 

স্থির করেছি, একবার বিজয়নগরের দিকটা ঘ্বুরে আসবে । 
আমার স্বদেশ আজ অরাজক, মহা বিপন্ন । এ সময়ে তার রক্ষার 
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চেষ্টা না ক'রলে সর্বনাশ হবে । জাতি, ধর্ম, সমাজ সবই যাবে 

পসাতলে ।” 

বিদ্াতীর্থ চমকিয়া উঠেন। “সে কি বিদ্যারণ্য ! তুমি হচ্ছে৷ সহায়" 
সম্পদহীন সন্ন্যাসী । এই ঘোর রাষ্বিপ্রবে তুমি কি করবে? কার 
কোন সাহায্যে আসবে ?” 

“ত| জানিনে, প্রত । তবে এটুকু জানি, চরম ছুঃসময়ে দেশের 

লক্ষ লক্ষ নরনারীর পাশেই রয়েছে আমার স্থান। আমি কপর্দকহীন 
সন্গ্যাপী, ঠিক কথা। কিন্তু প্রভু, দৈব অনুকূল হ'লে কি না সম্ভব 
হ'তে পারে? নিঃদম্বল ব্রাহ্মণ দধাচির অস্থি থেকেই তো! একদিন 

নিম্মিত হয়েছিলো! দানবসংহাবী বস্তু 1” 
“বম সবাই দধীচি নয়। স্থির হ'য়ে আরো একটু ভেবে দ্যাখো । 

যা তুমি চাচ্ছো, আসলে তার জন্ত চাই ক্ষাত্রশক্তি । সব্বগুণাশ্রয়ী 
সাধককে দিয়ে তো৷ একাজ হয় না ।” 

“আচাধ্যবর, অধীনের ধৃষ্টত। মার্জনা করুন। পুরাণে কিন্তু দেখি, 

সত্গুণাশ্রয়ী সাধকেরাই যুগে যুগে করেছেন ক্ষাত্রশক্তির উদ্বোধন । 
বিশ্বামিত্র রামকে জুগিয়েছেন সংহারমন্ত্র গুরু দ্রোণাচাধ্য অজ্জুনকে 

শিখিয়েছেন অস্ত্রচালনা । ক্ষত্রিয় কখনো ক্ষত্রিয়কে মন্ত্রঃপুত অস্ত 
দেননি-_দিয়েছেন বরং সত্বগুণীশ্রয়ী দেবতা আর ব্রাহ্মণের! 1৮ 

“ঠিকই বলেছে! । কিন্ত এযে কলিযুগ। আচ্ছা বৎস, তুমি দেশে 
গিয়ে কি ক'রতে চাও, খুলে বল তো ।” 

_ “প্রভূ, পারি বা না পারি, একবার শেষ চেষ্ট। আমি ক'রে দেখবে । 
মন্ত্রসিদ্ধির ভেতর দিয়ে জাগাবো৷ নৃতন ক্ষাত্রতেজ। শক্তিমান এক 

ধর্মরাজ্যের ভিত্তি গণ্ডে তুলবো! আমি ।” 

স্বামী বিদ্যাতীর্ঘের আনন গম্ভীর হইয়া উঠে। ধীর স্বরে কহেন, 
“বিষ্ভারণ্য, ভূলে যেয়ে। না-_পরমহংস-সন্গযাস তুমি গ্রহণ করেছে! । 

ইহলোকেই লাভ করবে তব্জ্ঞান আর মোক্ষ, এই হচ্ছে তোমার 
ব্রত্ত। তাছাড়া, বংস বিরজা হোম ক'রে তুমি যে পূর্ববাশ্রমকে, আর 
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তোমার সর্ব সংস্কারকে আঙ্ছতি দিয়ে ফেলেছো। তবে আত্মোপলব্ধির 

পথ ছেড়ে, কেন মিছিমিছি মায়ার বন্ধনে নিজেকে জড়াবে ?” 

“আচাধ্যবর, সত্যের খাতিরে স্বীকার করতেই হবে, বাসনা 

আমার আজো নির্মূল হয়নি। বেদখধ্্ম আর স্বদেশের সেবা ক'রবো 

এ বাসন! আজো। প্রচ্ছন্ন রয়েছে আমার হৃদয়ে । তা ক্ষয় নাকরে যে 
মুক্তির পথে আমি আর এগুতে পারছিনে। বনুতর সংস্কার আজে। 

ভেতরে রয়েছে অনড় হয়ে! আমায় অনুমতি দিন, বিজয়নগরে ফিরে 

যাই। কর্মব্রতের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে সমস্ত 'বাসনা আর সংস্কার 
ক্ষয় ক'রে ফেলি ।% 

খানিকট। চুপ করিয়! থাকিয়। বিগ্ভাতীর্থ কি যেন ভাবিয়া নিলেন। 
তারপর প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, “বিদ্যারণ্য, তোমার সঙ্কল্পে আমি বাধা 
দেবোনা। কিন্তু সাময়িক উত্তেজনাবশে তুমি একাজে যেন ঝাপ 

দিয়োনা। বেশ তো», বিজয়নগরের অবস্থা তুমি এখানে থেকেই 

কিছুদিন পধ্যবেক্ষণ কর। তারপর ধারে সুস্থ, বিচার বিবেচনা করে 
স্থির কর তোমার কর্তব্য ।৮ 

গুরুদেবের কথ! বিষ্ভারণ্য মানিয়া নেন। আপাততঃ শৃক্ষেরীতেই 
রহিয়া যান বটে কিন্তু সারা মন তাহার পড়িয়া থাকে মাতৃভূমির বিপন্ন 
নরনারীর পাশে । 

ক্রমে দুহ বংসর অতীত হয়, কিন্তু বিজয়নগরের রাজনৈতিক 

অবস্থার কোন রকম উন্নতি দেখা যায় না। অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার 
ফলে লোকের ছুর্দশা পৌছে চরমে । 

এ সময়ে একদিন মঠের সন্াসীদের শোকসাগরে ভাসাইয়। 
জগদ্গুরু বিষ্ভাতীর্ঘ মহারাজ চির-সমাধিতে মগ্ন হন। 

এবার বিষ্ভারণাকে আর ঠেকানে। যায় নাই । গুরুর সমাধিবেদীতে 

প্রণাম নিবেদন করিয়া ধীর পদে সেদিন শৃঙ্গেরী হইতে তিনি নিষ্কান্ত 
হইয়া! বান। 
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লক্ষ্য আগে হইতে স্থির করাই আছে। সরাসরি আসিয়া উপস্থিত 

হন দেবী ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে । 
জগজ্জননী একবার তাহাকে বিমুখ করিয়াছেন। কিন্তু এই চরম 

সন্কটে লক্ষ লক্ষ আর্ত মানুষ যে আজ সকাতরে তাহাকে ডাকিতেছে ! 

সঙ্কটহারিণী কি তাহাতে কাণ দিবেন না? তবে কি পাষাণী তিনি? 

অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য বিদ্যারণ্যের এবার শেষ প্রয়াস । 

দেশ ও ধর্মের জন্ত চরম ত্যাগ স্বীকারে তো তিনি পশ্চাদ্পদ হন 
নাই। এমন কি নিজের মোক্ষসাধন। ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া আনয়াছেন। 

করিয়াছেন জীবন পণ। তবুও কি জগন্মাতার কৃপা! হইবে না? 
দুর্বার সঙ্বল্প নিয়! সন্ন্যাসী ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হন। প্রগাট ধ্যানে 

প্রহরের পর প্রহর কাটিয়া! যায়। বাহাজ্ঞান হয় বিলুপ্ত। 
সেদিন রাত্রির শেষ ঘামে জগন্মাত। দর্শন দিলেন। 

দিব্য জ্যোতির্মগুলের মধ্যে বসিয়া কল্যাণময়ী দেবী ভূবনভোলানো 
হাসি হাসিতেছেন। নয়নে প্রসন্নতার দীপ্তি, হস্তে বরাভয়। 

সন্সেহে কহিলেন, “বৎস, তোমার আহ্বানে আমি এসেছি । সানন্দে 

এবার ব্র দিচ্ছি, ধনরত্ব আমার কাছে যা তুমি চেয়েছিলে তা৷ প্রচুর 
পাৰে। হ্যা, আরো শোন। অচিরে এখানে অভ্যুদয় ঘটবে নৃতন 
রাজশক্তির, আর ত৷ পরিচালিত হবে তোমারই ইঙ্গিতে 1” 

আনন্দে বিষ্ভারণ্য স্বামী উচ্ছল হইয়া উঠিলেন। সাষ্টাঙ্গে দেবীকে 
প্রণাম করিয়া শুরু করিলেন স্তবগান। 

স্তবস্তুতি শেষ করিয়! সাশ্রনয়নে, অভিমানভর1 কণ্ঠে কহিলেন, 
“মা গোঃ প্রাধিত বর আমায় যদি দিলেই, তবে এতদিন কেন কৃপ! 
করনি? কেন বিমুখ হয়েছিলে সন্তানের ওপর? জীবনের এতোগুলো! 
বৎসর আমার গিয়েছে বুথায়। কৃপাময়ী, দেখো, তোমার কৃপা থেকে 

আর ঘেন বঞ্চিত না হই। 

_“বংস,' তোমার ওপর আমি প্রসন্ন হয়েছি। আবার আসবার, 
প্রয়োজনও ছিলো। তাই তো আজ এসে পড়লাম ।» 
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আবৃদারের স্থুরে বিছ্ঠারণ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিস্ত জননী, একটা 

কথা আমায় বুঝিয়ে দাও। আগের বার যখন তোমার ছুয়ারে এসে 

ধর্না দিই, তুমি বলেছিলে-_ নিয়তির বিধানে এজন্মে আমার ভাগ্যে 
ধনপ্রাপ্তি নেই । তখন সোজাম্বজি করেছিলে আমায় প্রত্যাখ্যান । 

কিন্তু এবার কেন এতো প্রসন্ন হ'লে? কেনই বা দিলে এই বর? কেমন 
ক'রে এ সম্ভব হ'লো ?” 

“শুনে তোমার লাভ ?” 

“বড় কৌতুহল হয়েছে মা। তোমার অবোধ ছেলেকে এ কথাটা 
একটু বুঝিয়ে বল ।” 

“শোন বৎস, তখন তুমি ছিলে মাধবাচার্ধ্য, গাহস্থ্যাশ্রমী পণ্ডিত । 

এবার এসেছে! সন্ন্যাসী হয়ে । তোমার যে পুনর্জান্ম হয়েছে । নিয়তির 

বিধানও তাই গেছে পাল্টে । মাধবাচার্ধ্য-জীবনে যা তুমি পাওনি, 
সব্বত্যাগী বিদ্ভারণ্য-স্বামী হ'য়ে তা আজ লাভ করলে । যাও, এবার 

নিক্ষাম কর্মযেগ অবলম্বন ক'রে ব্রত সাধনে তৎপর হও |” 

বিদ্ারণ্যের ছুই চোখ আনন্দাশ্রুতে ভরিয়া উঠে। ভক্তি আপ্,ত 
কণ্ঠের উচ্চ মা-_মা রব বারবার প্রতিধ্বনিত হয় মন্দির কক্ষে । 

দেবী সহসা কখন অন্তহিতা৷ হইয়া যান । 

দিব্য আনন্দের অনুভূতিতে বিদ্ভারণ্যের দেহ তখনো টলমল 
করিতেছে । অন্তর ভরিয়া উঠিয়াছে অপার তৃপ্তিতে । জগজ্জননীর 
দর্শন ও কৃপ। দুই-ই মিলিয়াছে । তিনি আজ ধন্য । আর তাহার কোন 

খেদ নাই, কোন ছৃশ্চিন্তাও নাই । 

এবার কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে । ভাবিলেন, তার আগে, 

অদুরস্থিত পর্বত গুহায় নিজ্জনে কয়েকদিন কাটাইয়! গেলে মন্দ'কি? 
ব্রত উদযাপনের পরিকল্পনা সেখানে বসিয়া রচনা করিবেন। স্থির 
করিবেন ভবিষ্যতের কর্মপন্থা । 

গুহার দ্বারে বসিয়া বিষ্ভারণ্য সেদিন নিবিষ্ট মনে চিত্ত করিতেছেন, 
ভাঃ সাঃ (৬) ২ “এখ 



তারতের লাধফ 

হঠাৎ সম্মুখে আসিয়া ঈাড়ান সুন্পর-সঠাম দেহ এক তেজন্বী তরুণ । 
কটিতে অসি, হস্তে বর্ষা ও শরাসন। পরিধানে যোদ্ধবেশ। 

তাড়াতাড়ি অস্ত্রশস্ত্র মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া ভক্তিভরে তিনি 

বিদ্ভারণ্যকে প্রণাম নিবেদন করেন । 

“জয়ন্ত, বৎস”-_হাত তুলিয়া! আচার্য্য আশীর্বাদ জানান। একদৃষ্টে 
চাহিয়া থাকেন তাহার দিকে । কি অদ্ভুত আকর্ষণ এই তরুণের ! 
সারা দেহে পৌরুষের দৃপ্ত তেজ । বুদ্ধির দীন্তিতে নয়ন ছু*টি ঝক্ঝক্ 
করিতেছে । প্রশস্ত ললাটে সৌভাগ্যের চিহ্ন অস্কিত। সহস্র মানুষের 
ভীড়েও তাহাকে ভুল করার উপায় নাই । 

আগন্তক জোড়হস্তে চুপ করিয়৷ দাঁড়াইয়া আছেন। বহপর্ণ 
ত্বরে বিদ্ভারণ্য প্রশ্ন করিলেন, “কোথা থেকে আস্ছো? এই বিজন 

পার্বত্য অঞ্চলে কি করতেই বা আসা ?” 
“প্রভু, এ অধীনের নাম হরিহর রায়। পুর্বেকার নিবাস ছিল 

ওয়ারেজেলে। সেখানকার রাজ-অমাত্য বলেই লোকে আমায় জানতো । 
সে রাজ্যের পতন হবার পর আশ্রয় নিয়েছিলাম কম্পিলি রাজ্যে । 

সেখানকার রাজবংশের সঙ্গে কুটুত্বিতা ছিল। কিন্তু সে আশ্রয়টুকুও 
ভগবান কেড়ে নিলেন। তুঘলক সুলতান কম্পিলি অধিকার করার 
পর সপরিবারে আমি বন্দী হলাম 1” 

“বড় ছুঃখের কথা । তারপর, বৎস ?” 

“দুর্ভাগ্যের এখানেই শেষ নয়, প্রভু । শ্ুলতান আমাদের দক্ষতা ও 

গুণপনার কথা শুনে নিজের কার্য সাধনে নিয়োজিত করলেন । আদেশ 

হ*লো, তার রাজা বিস্তারে আর এখানকার বিদ্রোহ দমনে আমাদের 
সাহায্য ক'রতে হবে ।” 

“তোমরা কি করলে 1” 

“কূটনীতি অনুসরণ ক'রলাম । রাজী হ'য়ে গেলাম ও প্রস্তাবে । কিন্ত 

মনে রইলো! দৃঢ় সংকল্প, দিল্লীর সেনাবাহিনীর সাহায্যে শক্তি সঞ্চয় 
ক'তে নেব, তারপর সুলতানের লংশ্রব ভ্যাগ করবে! জীর্ণ বন্ধের মত! 
৬৮ 



বিস্কারণ্য স্বামী 

দূর্ভাগ্যবশে তা আর হ,য়ে উঠলো না। হয়শাল অধিপতির কাছে 
আমরা পরাজিত হয়েছি। তাছাড়া, বিংম্মী সংসর্গের জগ্য চারদিকে 
নিন্দা রটে গেছে । দেশের কেউ আমাদের সমর্থন ক'রতে চাইছে না। 

চরম নৈরাশ্য এসেছে জীবনে । ভাবৃছি, এবার সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে 
আর কোথাও চলে যাবো ।” 

“না বৎস, ভয় নেই । তোমার ললাটে যে আমি রাজটীকা চিহ্ন 
দেখতে পাচ্ছি । আমার মন বল্ছে, বিরাট এশী কাজ সাধিত হবে 
তোমায় দিয়ে । তাই তো ঈশ্বর তোমায় এতো অভিজ্ঞতা আর ছুঃখ 

দহনের ভেতর. দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন । আর একদিন এসো হরিহর, 
তোমায় আমার কিছু বল্বার আছে ।” 

হরিহর বিদায় নিতে যাইবেন, এমন সময় বিদ্যারণ্য কৌতৃহল ভরে 
কহিলেন, “আচ্ছা বস, বল তো, এই জনমানবহীন জায়গায় আজ হঠাৎ 

তুমি কেন এসেছিলে ?” 
“মন ভাল ছিল না । তাই আমার সকল কাজের সঙ্গী ছোট ভাই 

বূককে নিয়ে এখানে এসেছিলাম শিকার করতে ।” 

সম্সেহে বিদ্ারণ্য কহিলেন, “তা বৎস, তোমার ভ্রাতাকে নিয়ে 

এলে না কেন? কোথায় সে?” 

“এ পাহাড়ের নীচেই অপেক্ষা করছে । ঘোড়া আর কুকুরগুলো৷ 
তার কাছে রেখে আমি আপনাকে দর্শন ক'রতে এলাম । হ্্যা, ভাল 

কথা মনে পড়েছে, প্রভু । এখানকার বনের ভেতর ঢুকে আমাদের এক 

অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হলে! আজ |” 
“কি, বলতো শুনি |” 

“এতকাল জানতাম, শশক নিতান্ত নিরীহ, ভীরু জীব । এখানে 
এসে দেখলাম, তারা ভয়ঙ্কর হিংস্র | আমাদের যে সব কুকুর বাঘের 

সাথে লড়াই করে, তাদের ওপর এ শশকেরা নবিক্রমে বাঁপিয়ে পড়লো । 

দংশনে ক্ষত বিক্ষত ক'রে নিমেষে কোথায় ছুটে পালালো ৷ এমনতর 
কাণ্ড কখন দেখিনি, শুনিওনি 1” 

টা 



ভারতের সাধক 

«এ যে সত্যই বড় বিস্ময়কর ! চল বৎস, এ জায়গাটি আমায় 

এখনি দেখাবে, চল ।” উৎসুক্যভরে বিষ্ভারণ্য স্বামী তখনি পাহা্ 

হইতে নামিয়া আসিলেন | 

হরিহর ও বুক স্থানটি দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভাবাবিষ্ট হইয় 
পড়িলেন। চোখে মুখে ঝলকিয়৷ উঠিল দিব্য উদ্দীপন] । 

দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, “বৎস হরিহর, বুক্ধ! তোমরা ধন্য 
আমি নিজেও ধন্য । আজ সত্যই এক অপুর্ব দৈবী যোগাযোগ এখানে 
ঘটে উঠেছে । আর তা ঘটেছে দেবী ভূবনেশ্বরীরই কৃপায়! সব কথ 
তোমরা হয়তো বুঝতে পারবে না। আমি নিজে এখানে দাড়িয়ে 

উপলব্ধি করছি-_এ ভূমিতে প্রতিষ্টিত হবে এক বিশাল ধর্ম্মরাজ্যে 
ভিত্তি। তা-ই জগন্মাতার অভিপ্রেত। বৎস হরিহর, আমার ম* 
বলছে, তুমিই বহন ক'রবে সে দায়িত্ব ।” 

বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে হরিহর ও বুক অমিততেজ সন্যাসীঃ 

দিকে তাকাইয়া আছেন । কিছুই যে তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে; 
না। সহায় সম্পদহীন হরিহর প্রতিষ্ঠা করিবেন ধর্মমরাজ্য ? এ যে 

অসম্ভব কথা! ভাবের ঘোরে সন্ন্যাপী কি প্রলাপ বকিতেছেন ' 
তাহাদের মুখে কথ! যোগাইতেছে না । 

আবার শোন! গেল বিদ্যারণ্যের গম্ভীর ক, “শোন হরিহর, শোন 
বুক । কথাটা তোমাদের খুলে বলছি । আমার নাম তোমরা হয়তে 
শুনে থাকবে । পুর্বাশ্রমে আমি ছিলাম মাধবাচার্ধ্য নামে পরিচিত 

এখন শৃূঙ্গেরী মঠের সন্যাসী_বিদ্যারণ্য ্বামী। আজীবন ধ্যানকল্পনায় 
দেখে এসেছি ধন্মধৃত মহান ভারতের রূপ। ব্রত নিয়েছি আমার 
ত্বদেশভূমি বিজয়নগরকে কেন্দ্র ক'রে ধর্মরাজ্য গঠনের জন্য | এই ব্রত 
সাধনে দেবী ভুবনেশ্বরীর আজ্ঞাও মিলে গিয়েছে । কৃপা ক'রে দর্শন 
দিয়ে দেবী বলেছেন-_রাজ্য সংস্থাপনের জন্য যা কিছু অর্থ, যা কিছু 

আনুকূল্য প্রয়োজন, তা অচিরে মিল্বে। তারপরই ঘটলো! এখানে 
তোমাদের আগমন । 
রঃ 



বিগ্ভারণ্য স্বামী 

ছুই ভ্রাতার বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটে নাই। মন্ত্রমুদ্ধের মত 
সন্যাসীর দিকে তাহার! চাহিয়া আছেন । 

হরিহর জোড়হস্তে কহিলেন, “প্রভু, আমর! ভাগ্যবান, তাই চরণ 
দর্শনের স্বযোগ পেলাম। এবার আদেশ করুন, ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে 
আপনার বৃহৎ যজ্ঞের কোন্ কাজে নিজেদের লাগাবে |” 

“তোমরা অনেক কিছু পারো এবং অনেক কিছু তোমাদের করতে 

হবেও, হরিহর | শুধু প্রমোদের জন্য, শিকারের জন্য, আজ তোমরা 
এখানে আসোনি। এসেছো লীলাময়ী দেবী, ভুবনেশ্বরীর ইচ্ছায়। 
হরিহর, এবার তোমার ক্ষাত্রশক্তি নিয়ে আমার পাশে এসে ঈাড়াও, 

আমার এঁশী কাজের প্রধান সহায় হও তুমি। এঁযে স্থানটি আমায় 
এখনি দেখালে, তারও গুরুত্ব আছে আমার এ ব্রতের উদযাপনে । 
তুমি কি মনে কর, ভীরু সদাসশঙ্ক শশক যে ভূমিতে দঈ্াড়ানে! মাত্র 

তার স্বভাব ভুলে যায়, অমিত তেজবীর্য্যসম্পন্ন হয়, তার একটা নিগুঢ 
তাৎপর্য; নেই? এ ভূমি যে মহা পুণ্যময় পীঠ ! খদ্ধি সিদ্ধি ছই-ই 
নিহিত রয়েছে ওর গর্ভে। এ ভূমিকে কেন্দ্র ক'রেই তুমি স্থাপন কর 
তোমার ছূর্গ। প্রতিষ্ঠা কর নৃতন রাজ্য । অপরাজেয় হবে তুমি, 
আর তোমার ছূর্জয় রাজশক্তির মাধ্যমে আমি রূপায়িত করবো আমার 

ধর্্মরাজ্যের ধ্যানকল্পনা |” 
প্রত্যেকটি কথা যেন দিব্যশক্তিতে স্পদ্দিত। হরিহর ও বুকরু 

মন্ত্মুগ্ধের মত সন্যাসীর তেজোগর্ভ বাক্য শুনিতেছেন, আর নিনিমেষে 
চাহিয়া আছেন আত্মিক প্রেরণায় উদ্ধদ্ধ তাহার আননের দিকে । 

শ্রদ্ধাভরে উভয়ে বিদ্ভারণ্যের চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন। 
কহিলেন, “প্রভু, আমরা আপনার কিন্কর । যেভাবে চালিত করবেন, 

সেভাবেই আমরা চলবো । আজ থেকে আপনার আদেশ পালন 
করাই হবে জীবনের ব্রত ।” 

ছুই ভ্রাতাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ জানাইয়৷ বিষ্ভারণ্য গুহায় 
ফিরিয়া আসিলেন। আজ তাহার আনন্দ আর ধরেনা। জগন্মাতার 
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ভারতের সাধক 

উদ্দেশে বারবার প্রণাম করিয়া কহিলেন, “মাগো, আমি বুঝতে পাচ্ছি, 

তোমার প্রসাদে অভীষ্ট আমার সিদ্ধ হ'তে চলেছে । দয়াময়ী ! শেষ 

অবধি সন্তানের প্রতি তোমার করুণা যেন অক্ষুণ্ন থাকে ।” 

পরদিন হরিহর ও বুক আবার আসিয়৷ উপস্থিত। এবার তাহাদের 
কর্্মপদ্ধতি স্থির করিতে হইবে । শুরু করিতে হইবে সংগঠন ও দুর্গ 
নির্মাণের কাজ । 

বিপুল অর্থের প্রয়োজন এ সময়ে । কিস্তু কে তাহা ষোগাইবে? 
বিষ্ভারণ্য স্বামী নিজে কাঙাল সন্্যাসী । হরিহর রায়েরও ধন-সম্পদ 

বলিতে তেমন কিছু নাই। ভাগ্য কবে সুপ্রসন্ন হইবে, সেই আশায় 
দিন গুণিয়। চলিয়াছেন | 

বুক রায় যুদ্ধকুশলী, সাহসী ও করিৎকর্্মা যুবা। তাড়াতাড়ি 

একটা কিছু গড়িয়া তোলার জন্য মহা ব্যগ্র। আলোচনার শেষে 

হতাশভাবে কহিলেন, “প্রভু, সবই তো বুঝলাম । কিন্তু বিপুল অর্থ 
ছাড়া তো এ কাক্ত সম্পন্ন হবেনা । তার কোন ব্যবস্থা না হলে সবই 
যেহবেবার্থ। আপনি আগে সে বিষয়ে নির্দ্দেশ দিন ।” 

“শোন বস, দেবীর বরে আমার এ কাজে অর্থাভাব কোনদিনই 
হবে না। আমার মন আজ বারবার কেবলি ছুটে যাচ্ছে কাল্কের 

সেই চিহ্িত স্থানটিতে, যেখানে ছূর্গের ভিৎ গড়বার কথা ঠিক 
হয়েছে। তোমরা খনন শুরু ক'রে দাও । আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মায়ের 
কৃপায় প্রয়োজনীয় অর্থ ওখান থেকেই উঠবে” 

_ জনশ্রুতি আছে, এই খনন কার্যের ফলে অচিরে বাহির হইতে 
থাকে বিপুল ধনরাশি। অজত্র স্বর্ণপিণ্ড আর রত্ৃসম্তার শত শত 

বৎসর ধরিয়া এখানকার মৃত্তিক! গর্ভে লুকায়িত ছিল। এবার তাহা 

নিয়োজিত হয় মহাসিল্্যাসী বিষ্ভারণ্যের আরদ্ধ কর্ধে । 

ছুর্গ ও নগর নির্মাণ সম্পন্ন হইয়। গেল। হাম্পি-হক্তিনাবতীর 
অরণ্যময় জনহীন অধচলে জাগিয়া উঠিল নূতন প্রাণম্পন্দন | 
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বিস্ভারণ্য হ্থামী 

বিষ্ভারণ্য সেদিন হরিহয় রায়কে ডাকিয়া কহিলেন, “বৎস, এবার 

শাস্ত্রীয় বিধি অনুযায়ী রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা ক'রতে হবে, তোমার 
অভিষেক সম্পন্ন করতে হবে । কিস্তু তার আগে হওয়া চাই তোমার 

গুরুকরণ। তোমায় দীক্ষা নিতে হবে। নইলে রাজ্যের শাসন তো! 

সত্বগুণাশ্রয়ী হ'তে পারবে না ।” 

“বেশ তো! প্রভু, কবে আপনি এ অধমকে কৃপা ক'রবেন, বলুন 1” 

“না বৎস, অমি তোমায় দীক্ষা দেবনা । আমার পরম শ্রদ্ধেয় গুরু, 
মহাবৈদাস্তিক বিষ্তাশস্করতীর্থ বিরাজ কণ্রছেন শৃঙ্গেরী মঠে। তীর 

কাছ থেকে তুমি ও বুক শৈব দীক্ষা নাও। তীর শক্তি-সঞ্চারণ আর 
শুভেচ্ছা করুক তোমাদের জয়যুক্ত ।” 

হরিহর রায় নিঃশবে নত মন্তুরে বসিয়া আছেন, কোন মতামত 

প্রকাশ করিতেছেন না। বিদ্ারণ্য বুঝিলেন, এ প্রস্তাব তাহার 
মনঃপুত হয় নাই, বিদ্ভারণ্যের কাছেই হুরিহর দীক্ষা চান। 

এবার সন্যাসী যে কথা কয়টি বলিলেন, তাহাতে ফুটিয়া উঠিল 

অসামান্য দৃরদৃষ্টি ও রাজনীতি জ্ঞান। বলিলেন, “শোন হরিহর, 
খিলজি সুলতানের বশ্টতা ত্বীকার ক'রে, তার সহযোগিতা ক'রে, 

এখানকার জনসাধারণের আস্থা তোমরা হারিয়েছে । সে আস্থাকে 

ফিরিয়ে আনতে হলে শৃঙ্ষেরী মঠের আশীবর্বাদ তোমাদের চাই । চাই 
সেখানকার ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা আর সমর্থন । জারা দক্ষিণ ভারতে 
এ মঠের প্রভাব অপ্রতিহত। তাই মঠগুরুর কাছেই তোমরা দীক্ষা 
নাও, তাহলে সর্ধজনের সমর্থন প্রাপ্ত হবে অতি সহজে । ভেবোনা 

বৎস, আমার স্লেহদৃষ্টি চিরদিনই থাকবে তোমাদের ঘিরে । আমিই 
থাকবো এ রাজ্যের সর্ব্বনিয়স্তা হয়ে 1” 

এই নির্দেশ অনুযায়ী হরিহর রায় বিগ্যাতীর্ঘকেই গুরুরূপে 
বরণ করেন। তীহার জীবন ও কর্মে শৃঙ্গেরীর মঠাধীশের, জগদ্গুরু 
শহ্করাচার্ম্যের, আশীব্বাদের সাথে মিলিত হয় বিদ্যারণ্য ব্বামীর প্রেরপা 
আর বেদোজ্জল! বুদ্ধি । | 

১৪ 



ভারতের সাধক 

রাজপদে অভিষিক্ত হওয়ার পর হরিহর রাজধানীর নব নামকর 

করেন-বিদ্ভানগর। তাহার ইচ্ছা, রাজ্যের স্থাপয়িতা বিদ্যারণ্য স্বামী: 
নামটি এভাবে স্মরণীয় হইয়া থাকুক । 

এই নামকরণে বিদ্যারণ্য কিন্ত আপত্তি জানান । হরিহর উত্ত 

বলেন, “প্রভু, আমাদের মিনতি, আপনি এ প্রস্তাবের বিরোধিত 

করবেন না। আপনার খদ্ধি সিদ্ধির বলে এ নগরের পত্তন হয়েছে 

আপনিই অধিষ্ঠিত এর ভাগ্যনিয়স্তারূপে । তাই আমাদের ইচ্ছ 

জনমনে আপনার স্মৃতি চির জাগরূক হয়ে থাক । তাছাড়া, আমা; 

নিজের দিক থেকেও এর প্রয়োজন আছে । বিদ্ভানগর নাম আমা 

সদাই স্মরণ করিয়ে দেবে যে, এ রাজ্যর পেছনে জাগ্রত রয়েছে এ 

খষিপ্রতিম মহাসাধকের সদাজাগ্রত দৃষ্টি, আর এ রাজ্য বিধৃত রয়েছে 
সত্তৃগুণাশ্রয়ী শক্তি দ্বার ।” 

রাজা হরিহর রায়ের এই যুক্তির সাথে মিলিত হইল সকলে, 
আন্তরিক ইচ্ছা । তাই বিদ্ভারণ্য স্বামীর পক্ষে আর এই নামকরণে 
বিরোধিতা করার উপায় রহিল ন|। 

পরবর্তীকালে বিদ্ভারণ্যের স্থাপিত এই ছুর্গনগর- বিগ্ভানগর « 
বিজয়নগর-_এই ছুই নামেই অভিহিত হইতে থাকে। 

বিছ্ভারশ্যের সহিত হরিহর ও বুকের এই নাটকীয় সাক্ষাৎ € 

পরিচয়ের প্রামাণ্য তথ্য বেশী পাওয়া যায় না। প্রধানতঃ সমকালী; 
সাহিত্য ও জনশ্রুতি হইতেই প্রচলিত কাহিনীটি গড়িয়া উঠিয়াছে । 

ডক্টুর এন, বেহ্কটরামানাইয়া এ প্রসঙ্গে লিখিতেছেন, “বিষ্ভারণ্য 
কথাজ্ঞান ও বিদ্যারণ্য-বৃত্তান্তের বর্ণনার সারাংশ এইভাবে দেওয় 

যায় £ “হরিহর এবং বুক্ধ প্রথমে কাকতীয় রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীনে 
রাজকীয় কোষাগারের অধিকর্তারূপে কাজ করিতেন । সুলতানে; 
মেনাবাহিনী তাহাদের মনিবকে পরান্ত করে এবং বন্দী অবস্থায় তাহাবে 

দিল্লীতে নিয়াযায়। এই সঙ্কট কালে হরিহর ও বুক রায় ওয়ারেজেক 
হইতে পলায়ন করেন৷ তারপর কম্পিলিতে আসিয়া সেখানকার বী; 
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বিদ্ভারণ্য হ্বামী 

রাজতনয় রামনাথের আশ্রয় তাহার! প্রাপ্ত হন। কয়েক বৎসরের 

মধ্যে সুলতান মহম্মদের আক্রমণে কম্পিলির পতন ঘটে, রাজা ও 

তাহার পুর নিহত হন । হরিহর ও বুক এসময়ে বন্দীরূপে দিল্লীতে 
নীত হইয়াছিলেন। ভ্রাতৃদ্ধয়ের আচরণ ও সততায় তুষ্ট হইয়া 
স্থলতান তাহাদের মুক্তি দেন। শুধু তাহাই নয়, তাহাদের তিনি 
নিজের কাজেও লাগান । হরিহর ও বুক্ধকে কর্ণাটের শাসকরূপে 
নিষুক্ত কর! হয়। নির্দেশ থাকে, বিদ্রোহী রাজা বল্লালের দমন ও 
সুলতানের হৃত রাজ্যাদির পুনরুদ্ধার হইবে তাহাদের প্রধান কাজ । 
হরিহর ও বুক নৌকাযোগে কৃষ্ণা নদী পার হইয়া দক্ষিণকৃলে পা 
দিবার পরই বল্লালের সেনানাহিনীর সহিত ঘোর সংঘর্ষ বাধে, 

এ সংঘর্ষে ছুই ভাই পরাজিত হন। অতঃপর তাহার দক্ষিণাঞ্চলে 
পলাইয়া আসেন। এই সময়ে ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করার কালে 

তুঙ্গভদ্রা তীরে, হাম্পিতে, প্রসিদ্ধ সন্াসী বিগ্ারণ্য স্বামীর দর্শন, 
তাহার] লাভ করেন । 

“এই সন্ন্যাসীরই পরামর্শমত উভয়ে নৃতন সেনাদল গঠন করেন। 

বল্লাল তাহাদের হস্তে পরাজিত হন। সঙ্গে সঙ্গে হরিহর ও বুক রায়. 

আনাগোত্ডীতে স্থাপন করেন তাহাদের রাজধানী । কর্ণাট অধ্চলও, 

তাহাদের শাসনাধীনে আসিয়া যায় ।” 

“উপরোক্ত গ্রন্থদ্ধয়ে কিন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উল্লেখ নাই । 
কেলড়িন্বপবিজয়ম্-গ্রন্থে তাহা সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে । এই গ্রন্থ অনুযায়ী 
কম্পিলি রায়ের রাজসভায় অবস্থান করার সময় হরিহর ও বুক 

কুরুব বংশের সহিত বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করেন। কম্পিলিরাজও 

ছিলেন এ বংশ হইতে উদ্ভূত ।৮১ 

বিগ্ভারশ্যের আবির্ভাব ও বিজয়নগর স্থাপনের মুলে ছিল এক 

১ দি হিষ্টরি আাও কালচার অব দি ইত্ডিয়ান পিপল্্-_মদ্ুমদার, 
পুসলকার-বষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩২২। 

২. 
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-এতিহ।সিক প্রয়োজন । দেশের রাজনীতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে 
তখন চরম ছ্রবস্থা চলিতেছিল। ইহারই প্রতিক্রিয়ারূপে সমকালীন 
দাক্ষিণাতে; দেখা দেয় এক নূতন জাগৃত্তি। এই জাগৃতি সার! দেশে 

বিদ্রোহের মনোভাব জাগাইয়া তোলে । ধর্মীয় উজ্জীবনের প্রস্ততি 
শুরু হয় ইহারই মাধ্যমে । 

এঁতিহাসিক শ্রী কে, এ, এন, শান্ত্রীর বর্ণনায় দেখিতে পাই, 
“দাক্ষিলাত্যের জনসাধারণ স্বেচ্ছায় কখনো মুসলমান শাসন স্বীকার 
করিয়া নেয় নাই। এ সময়ে তাহারা এবং তাহাদের নেতৃবর্গ নব- 

উদ্তৃুত শৈব আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত ছিল-_নিজেদের এঁতিহা 
হারাইতে কখনো রাজী হয় নাই | মঠ মন্দিরের ধ্বংসসাধন, দেবমন্দির 
অপবিভত্রকরণ তাহাদের কাছে খুব অসহা হইয়া উঠিয়াছিল। নূতন 
&ৈববাদীরা৷ ছিল প্রলয়-দেবতা শিবের অন্ুরত্ত, অপর সম্প্রদায় 

বা ধর্মের প্রতি কোন সহনশীলত] তাহাদের মধ্যে দেখা যায় নাই। 
কিন্তু জাতিবর্ণ নিবিবশেষে সকল শিবোপাসকদের ইহারা সমান চক্ষে 
'দেখিত। এই সব বৈশিষ্ট্যের জন্য দাক্ষিণাত্যের নৃতন শৈববাদ 
ইসল।ম ধর্ম্মের উপযুক্ত প্রতিপক্ষ হিসাবে গণ্য হয়, প্রতিরোধ করার 
মত শক্তি নিয়া আগাইয়া আসে । এই মতবাদ দেশের রাজনৈতিক 

জীবনে যে প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করে, তুঘলক শাসনকে তাহা এই 
অঞ্চলে শিকড় গাড়িতে দেয় নাই । 

“সৃলতান ও প্রাদেশিক শাসনকর্তারা ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান- 
গুলিকে ধ্বংস করিতেন, চাষী ও শিল্পকন্মীদের অর্থ করিতেন 
নিবিবচারে শোষণ। কাজেই মুসলমানের অধীনত্াপাশ ছিক্প করার 
তীব্র আকাজ্ষা জনসাধারণের মধ্যে জাগিয়া উঠে। শুরু হয় মুক্তির 
সংগ্রাম । বিদ্ারণ্য ত্বামীর ধর্মরাজ্য, বিজয়নগর, আত্মপ্রকাশ করে 
এই অংগ্রামেরই এক প্রধান ধীটিরূপে ।”* 

রাজা হরিহর ও রাজ। বুক রায় ছিলেন বিস্তারণ্যের হাতের তৈরী 

২ এ হিষ্টরি অব সাউথ ইত্ডিয়া__কে, এ. এন, শাহী, পৃঃ ২২৬। 
গু 
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মানুষ । তাহাদের সব কিছু গুরুতর কাজের পিছনেই সদা সক্রিয় 
ছিল এই সন্ন্যাসীর কুশাগ্রবুদ্ধি, রাজনীতিজ্ঞান ও অধ্যাত্-চেতন! । 

দিল্লীর স্বলতানের অনুসরণে হরিহর বিজয়নগর রাজ্যকে প্রধানতঃ 
সামরিক ভিত্তিতে গড়িয়া তোলেন | বিভিন্ন অঞ্চলের শাসনভার দেন 
রণনিপুণ শাসকদের উপর, আর এই সামরিক সংগঠন দাক্ষিণাত্যে 
বিজয়নগরকে অপরাজেয় করিয়া তোলে । হাম্পি-হস্তিনাবতীর ক্ষুদ্র 
রাজ্য ধীরে ধীরে পরিণত হয় এক বৃহৎ সাম্রাজ্যে । 

দক্ষিণ ভারতে মুসলমানশক্তি তখন ছূরর্ধবার গতিতে আগাইয়া 
আসিতেছে । এই শক্তিকে ঠেকাইতে হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য- 
গুলিকে একত্র করা দরকার । এক রাজছত্রের তলে, সুসংগঠিত 
রাষ্ট্রশক্তি নিয়া না দাড়াইলে হিন্দুর ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতা রক্ষা করার 
কোন উপায় নাই-_বিদ্ভারণ্য ইহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছেন । 
কিন্তু কিভাবে এ কাজ সফল করিয়া তোলা যায়? শুধু তাহার একার 
শক্তিতে তো একাজ হইবার নয়। এজন্য সর্বাগ্রে শৃঙ্গেরী মঠের 
অসামান্য প্রভাব ও আত্মিক শক্তিকে কাজে লাগানো দরকার | তাই 
রাজা হরিহরের সহিত তিনি এ সময়ে মঠের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া 
দিলেন । ৰ 

বিজয়নগররাষ্টর ও শূঙ্গেরী মঠের যোগাযোগের কথা উল্লেখ করিয়া 
কে; এ, এন, শাস্ত্রী বলিয়াছেন, “১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে দেখিতে পাই, হরিহর 
রায় ও তাহার পাঁচ ভাই সপরিবারে, বিশিষ্ট আত্মীয় কুটুম্ব এবং 
সহকারীগণসহ শুঙ্গেরীতে প্রধান ধর্্মনেতার মঠে বিজয় উৎসবের 
জন্য সমবেত হইয়াছেন। এক সাগর-উপকূল হইতে আর এক 
উপকূল অবধি সাম্রাজ্যের বিস্তারসাধন করা হইয়াছে তাই সেদিনকার 
উৎসব সমারোহ । এ উৎসবে হিন্দু সমাজের খ্যাতনাম! বহু সাধক ও 
আচার্য্য উপস্থিত ছিলেন ।”* 

৩ এ হিষ্টরি অব সাউথ ইপ্ডিয়া--কে. এ, এন, শাস্ত্রী, পৃঃ ৩২২। 
২৭ 
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বিছ্যারণ্য স্বামী দূরদর্শী, রাজনীতিতে মহা বিচক্ষণ। মনে মনে 
চিন্তা করিলেন, হরিহর ও বুক্ধ এককালে দিল্লীর সুলতানের আন্নগত্য 
স্বীকার করিয়া শাসন কার্য চালাইয়াছেন, বিংশ্মীদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে 
আসিয়াছেন। স্বভাবতঃই এই অঞ্চলের জনসাধারণ তাহাদের বেশী 
মানিতে চাহিবে না। বিদ্ভারণ্য নিজে হরিহরকে সমর্থন দিয়াছেন । 

তারপর শ্বঙ্গেরি মঠের মহাপ্রভাবশালী অধ্যক্ষ বি্ভাতীর্থের দ্বারা 
দেওয়াইয়াছেন দীক্ষা। তবুও হয়তো লোকের মনের দ্বিধা এবং 
সন্দেহ ঘুচে নাই। বিদ্যারণ্য এ সম্পর্কে কোন রকমের ঝুঁকি 
নিতে রাজী নন । হরিহরকে নির্দেশ দিলেন, “বৎস, তুমি ঘোষণা ক'রে 
দাও,_বিজয়নগরের অধীশ্বর হচ্ছেন স্বয়ং দেবাদিদেব শ্রীবিরূপাক্ষ । 
তুমি তারই প্রতিনিধি হ'য়ে শাসন চালাচ্ছে । এখন থেকে রাজ্যের 
দলিল বা আদেশপত্রে রাজারা সই করবেন প্রভু বিরূপাক্ষেরই 
নামাঙ্কিত অভিজ্ঞান দিয়ে ।” 

বিদ্ভারণ্যের নির্দ্দেশ শুধু হরিহরই নন, পরবর্তী সকল রাজারাই 
মানিয়া নেন। এই নব ব্যবস্থা দক্ষিণ ভারতে শৈব মতের প্রসার 
সাধন করে, সঙ্গে সঙ্গে বিজয়নগর রাজ্যের মর্যাদা এবং শক্তিও 
বাড়াইয়া তোলে । 

উত্তরকালে, বিজয়নগঠ্রের সর্ব।জীন উন্নতি দেখা যায় রাজা! 
বুক রায়ের সময়ে । তাহার সাফল্যের মূলে সন্যাসী বি্ভারণ্যের 
প্রতিভা ও কম্শক্তি অনেকটা স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে । বুক সম্বন্ধে 
এতিহাসিক ডক্টর বেস্কটরমনাইয়া লিখিতেছেন, “তিনি ছিলেন সে 
যুগের এক শ্রেষ্ঠ রাজা, বিজয়নগর রাজ্যের অন্যতম অষ্টা । এই 
হৃদ্ধর্য যোদ্ধা সকল রণক্ষেত্রে, বিশেষতঃ মুসলমানদের বিরুদ্ধে, অসামান্য 

সাফল্য প্রদর্শন করেন। বুক রায় নিজে বেদধর্ম্মের উজ্জীবনের 

জন্য তৎপরতা দেখান । “বেদমার্গ প্রতিষ্ঠাপক'--এই উপাধি গ্রহণ 
করিয়া তিনি বেদপারজম পণ্ডিতদের তাহার রাজ্যে সাদরে আহবান, 
১ 
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করিয়া আনেন । কুলগুরু মাধবাচার্য্য বিদ্ভারণ্য এবং তাহার কীত্তিমান 

ভ্রাতা সায়নাচাধ্যের অধীনে এই সব পণ্ডিতদের তিনি নিয়োজিত 

করেন । নৃতনতর বেদভাস্ত প্রণয়ন, বিভিন্ন বেদ এবং অন্যান্য শাস্ত্র 
গ্রন্থের তত্ব নিরূপণের জন্য তাহাদিগকে উৎসাহিত করেন । তেলেগু 

সাহিত্যের উন্নতির জন্যও বুক রায় যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া! গিয়াছেন । 

সমকালীন তেলেগু সাহিতোর শ্রেষ্ঠ কবি নচনসোম-এর তিনি ছিলেন 
বড় পৃষ্ঠপোষক ।৮, 

বিজয়নগর ক্রমে হিন্দুর ধঙ্মজীবন ও সংস্কৃতির অভ্যুদয়ের এক 

মহান কর্ম্মকেন্দ্র হইয়া উঠে। এই সঙ্গে দক্ষিণ ভারতে মুসলমান 
ধন্ম্ের প্রবল তরঙ্গ রোধ করিতেও এ রাঙ্য তৎপর হয়। আর তাহ! 

সম্ভব হয় দীর্ঘ সামরিক সম্প্রসারণের মধ্য দিয় । 

প্রায় তিন শত বৎসর ব্যাপিয়া স্বামী বিদ্ারণ্যের স্ষ্ট এই সাম্রাজ্য 

সনাতনধর্মকে রক্ষা করে । এ সময়ে এক দিকে মুসলমান শক্তি, আর 

এক দিকে পর্তুগীজ বোদ্বেটেদের নৌ-সাত্রাজ্য বিস্তারের বিরুদ্ধে 
বিজয়নগরকে তুমুল সংগ্রাম করিতে হয়। এই সংগ্রাম অনেকাংশে 

জয়যুক্তও হয় । 

ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে, দক্ষিণভারতের উপকূলে পর্ত,গীজদের 
আধিপত্য ও অত্যাচার বৃদ্ধি পায়। এক সময়ে ছুঃসাহস তাহাদের 

চরমে উঠে । সুযোগ পাইলেই হিন্দুর দেবমন্দির তাহারা লুণ্ঠন করিত। 
জোর করিয়া জেম্ুইটদের দিয়৷ হিন্দুদের খৃষ্টান করিতেও ছাড়িতনা । 

কিন্তু অচিরে বিজয়নগরের প্রতাপের কাছে এই ছার্দদাস্ত খৃষ্টানের৷ 
মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হয়। পর্তগীজদের দমনের ফলে ভারত 
এক নূতন উপদ্রব হইতে নিষ্কৃতি পাঞ্ক। 

ভারত ইতিহাসে বিজয়নগরের আরও এক বড় অবদান আছে। 

দেশের সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতিকে এই সাম্রাজ্য নবাগত ভাবধারা বা 

১ দি দিল্লী ুলতালেট--মভুমদার, পুসলকার--পৃঃ ২৮০। 
| ২৯ 



ভায়তের সাথক 

বিধন্মীর শক্তি দারা পধু্তদস্ত হইতে দেয় নাই। নিরস্তর সংঘর্ষের 
মধ্য দিয়া বাহমনী রাজ্যের সামরিক শক্তিকে ইহা দক্ষিণ ভারতের 

সীমায় নিবদ্ধ রাখে । পরোক্ষভাবে বিজয়নগর এই শক্তিমান মুসলমান 

রাজ্যের প্রভাবকে উত্তর ভারতে প্রসারিত হইতে দেয় নাই। বলা, 

বাহুল্য, এ সময়ে দিল্লীর সুলতানের ক্রমিক শক্তি হ্রাসের ফলে বাহমনী; 

রাজ্যের বিস্তৃতির সম্ভাবন খুবই বেশী ছিল ।”* 

সমাজ ও ধর্ম্মের উজ্জীবনের জন্ট ব্যগ্র হইয়া বিদ্ারণ্য বিজয়নগর 

রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । এই মহান কর্্ম সফল করিয়া তুলিতে 
যে ব্যাপক প্রচেষ্টার প্রয়োজন, তাহা শুরু হইতেও দেরী হয় নাই। 

বিদ্ভারণ্য, সায়নাচাধ্য ও অন্যান্য পণ্ডিতদের শাস্ত্র রচনায় তাহার 

প্রমাণ মিলে । এই সঙ্গে দেখা দেয় ধর্ম, সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের 

বিরাট আন্দোলন । রাজ্যের ভিতরে ও বাহিরে নিশ্মিত হইতে থাকে 

অজত্র বিশালকায় মন্দির ৷ সুদৃশ্য মণ্ডপ, বেদী ও নিখুত কারুকলা 

সমন্বিত স্তভ্ভসারির জন্য মন্দিরগুলি আজো দক্ষিণ ভারতের ভাক্ষর্য্য 
শিল্পের শ্রেষ্ঠ অবদান বলিয়া গণ্য হইতেছে । 

শিলালেখ ও তাম্্শাসন হইতে দেখা যায়, বিজয়নগরের রাজা ও 

অমাত্যেরা পুরুষাম্ুক্রমে সাধুমহাত্বা ও শাস্ত্রবিদ পণ্ডিতদের জঙ্যয 
অকাতরে অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন । ফলে মঠ মন্দির এবং বিদ্যাস্থান- 
গুলি জাকিয়া উঠিয়াছে । জনজীবনেও ছড়াইয়াছে তাহাদের দুরপ্রসারী 
প্রভাব। 

বিজয়নগর স্থাপনের পর হইতে প্রায় দশ বৎসর বিদ্ভারপ্য 

রাজ্যের মন্ত্রীত্বপদে সমাসীন থাকেন । রাজধানীতে অবস্থান করিয়া 

নিপুণ হস্তে করেন সর্ব কর্মের পরিচালনা । তাহার বড় দাধের 

ধর্্মরাজ্য সাক্ষাৎভাবে গড়িয়া উঠে তাহারই হস্তে । 

২. আযান আযাডভান্স্ড, হিউরি অব্ ইত্তিয়া--মদ্থ তার, রায়চৌধুরী, 
দত্তঃ পৃঃ ৩৬৬---৬৭। 

হট 



বিগ্ারণা গ্বামী 

পরবর্তী বিশ বতসরও এই রাজ্যের পরিচালনা তাহারই নেতৃত্বে 
সম্পন্ন হয়। কিন্তু সে সময়ে দূরে, শৃঙ্গেরী মঠে বলিয়াই তিনি কাজ 
চালাইতেন এবং যে কোন নীতি নির্ধারণে বা গুরুতর কার্যে তাহার 

প্রভাব ছিল অপ্রতিহত। তবে এ সময়ে জরুরী প্রয়োজন ন৷ ঘটিলে 

বিজয়নগরে তিনি উপস্থিত হইতেন না। 

বিদ্ভারণ্যের উৎসাহ ও প্রেরণায় সঙ্গমরাজ বংশ ছুবর্বার হইয়া 

উঠে, রাজ্যসীমা বিস্তারিত হইতে থাকে | ফেরিস্তার বর্ণনায় দেখিতে 
পাই, হরিহর রায় অন্যান্য হিন্দু রাজার সহায়তায় একবার দিল্লীর, 
স্বলতানের বিশাল বাহিনীকেও পরাস্ত করিতে সমর্থ হন। এই 

জয়লাভের ফলে ওয়ারেঙ্গেল, দেওগিরি, হয়শাল প্রভৃতি রাজন্যদের 

শাসিত বহু অঞ্চল তাহার অধিকারে আসিয়া পড়ে । বিজয়নগর এক 

নৃতন শক্তিকেন্দ্র রূপে আত্মপ্রকাশ করে । 
রাজা হরিহর নিজে বহু গুণের অধিকারী । বুক রায় প্রভৃতি 

তাহার অপর চার ভ্রাতাও যুদ্ধবি্যা ও প্রশানে নিপুণ । পঞ্চপাগডবের 

মতই তাহাদের শৌর্য্যবীর্ধ্য, সংহতি ও ভ্রাতৃপ্রেম। এই সঙ্গে 
মিলিত হয় বিদ্যারণ্য স্বামীর আত্মিক শক্তি ও অতুলনীয় রাজনৈতিক 
প্রতিভা । 

দেশ ও ধর্মের জন্য ব্বামী বি্ভারণ্যকে এ সময়ে চরম ত্যাগ বরণ 

করিতে দেখা যায়। অন্বৈতবাদী সন্ন্যাসী নিজের নিভৃত তপস্থা, 
ছাড়িয়া, মোক্ষসাধন! স্থগিত রাখিয়া, জনফোলাহলের মধ্যে নামিয়া 

আঙেন। কন্মযজ্ঞ উদ্যাপনে ব্রতী হন। বিজয়নগরের রাজমন্ত্রীত্ 

তিনি গ্রহণ করেন দশ বৎসরের জঙ্য । 

মন্ত্রী হইলেও কার্যত: তিনিই সকল কিছুর নিয়ামক | রাজা; 
হরিহর ও তাহার ভ্রা্ারা এই শক্তিধর মহাপুকুষের চয়খে চিরতরে 
আত্মসমর্পণ করিয়া আছেন । গুরুর মতই বিষ্ভার়প্যের মানযর্ধ্যাদা 1 
এই কৌগীনধারী সঙ্্যানীর নির্দেশ ছাড়া কোন রাজকার্থযই সম্পন্ন, 
» নাও স্াউট্রজীবনের ভিনিই সর্ধ্বনয় প্রভু । 

৬৯, 



ভারতের বাধক 

বিগ্ভানগর ছিল রাজ্যের মধ্যবর্তী এক ছুর্ভে্ত ছর্গনগর ৷ উত্তরে 

খরস্রোতা! তুঙ্গভদ্রা শত্রুর সন্মুখে এক ছুত্তর প্রাকৃতিক পরিখারূপে 

বর্তমান। নগরের তিন দিকে হেমকুট, মতঙ্গ ও মলয় পাহাড় । প্রস্তর 

প্রাকার দ্বারা এই সব পাহাড়ের শ্রেণী সংযোজিত হয়, আর চারিদিকে 

থাকে সুগভীর খাদের বেষ্টনী । 

এই গড়খাই ও প্রাচীরের ভিতরে থাকিয়৷ বিজয়নগর বাহিশী 

যতদিন যুদ্ধ করিয়াছে ততদিন তাহারা পরাজিত হয় নাই। কিন্ত 
নিজন্ব রক্ষাব্যুহ ছাড়িয়া যেদিন দূরে গিয় লড়িয়াছে সেদিন আর 
পরাজয় এড়ানো সম্ভব হয় নাই। উত্তরকালে তেলিকোটার যুদ্ধে এই 
ছুর্ৈব ঘটিতে দেখা গিয়াছিল। 

যে অঞ্চলে বিষ্ারণ্যের ধর্মরাজ্য স্থাপিত হয় তাহার এতিহ 
অতি প্রাচীন। বামায়ণযুগের কিছ্ষিন্ধ্যা, কপিরাজ বালির রাজধানী; 
ছিল এই স্থানে। তুঙ্ভদ্রা সেকালে পরিচিত হইত পম্পা নামে। 
এই পুণ্যতোয়া ক্রোতন্ষিনীর তীরে ছিল মহামুনি মতঙ্গের আশ্রম । 

শুরশ্রেষ্ঠ বালি সেবার এক দৃদর্য রাক্ষসকে হত্যা করেন, তারপর 
শক্তিগবের্ধ মত্ত হইয়া এ রাক্ষসদেহ ছু'ড়িয়া মারেন মতঙ্গ পর্ব্বতে, 
মুনিবরের আশ্রমে । 

মুনি তো৷ ক্ষেপিয়া আগুন ৷ পুতিগন্ধময় মৃতদেহ তাহার আশ্রমে 

নিক্ষেপ করে, এই ছুঃসাহস কাহার ? ধ্যানযোগে জানিলেন_ একা 

আর কারুর নয়, বলদপাঁ কপিরাজ বালির। সক্রোধে তখনি দিলে, 
অভিশাপ--বালি এই পর্বতে পা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে হইবে তীহার 
জীবনাস্ত। 

মতঙ্গ খষির শাপের ভয়ে বালি আর কখনো আশ্রমের সীমানা; 
প্রবেশ করেন নাই! 

এই অভিশাপের কথা স্ুগ্রীবের জান! ছিল । তাই বালির সহি 

যুদ্ধে হারিয়া তিনি মতঙ্গ আশ্রমের কাছে, খখ্যমুখ-এ আগ্রয় নেন 
এই স্থানেই রামচন্দ্র প্রাপ্ত হন নীতা দেবীর সন্ধান। তারপর স্ুগ্রী 
ষ্টিৎ, 



বিভারপ্য স্বামী 

এবং হনুমানের সহায়তায় প্রিয়তমার উদ্ধারে ব্রতী হন। . রামলীলার 
এক পটপরির্তন ঘটে এই অঞ্চলে । 

মতঙ্গ খবির সাধনায় এই ভূমি জাগ্রত, প্রভু শ্রীরামের পাদস্পর্শে 
ইহার প্রতি ধুলিকণ! পবিভ্র। তাই এখানে রাজ্য স্থাপিত হওয়ায় 
স্বামী বিদ্ভারণ্যের আনন্দের সীমা নাই। এবার ইহাকে এক শক্তিমান 

ধর্মমরাজ্যরূপে গড়িয়া! তুলিতে তিনি আত্মনিয়োগ করিলেন । 

সামরিক ও অর্থনৈতিক বনিয়াদ দৃঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা 

ভারতে বিজয়নগরের শক্তি সমৃদ্ধির বার্তা ছড়াইয়া পড়ে। বিধন্মীদের 

নিগীড়ন ও লাঞ্ধনার ভয়ে ভীত জনগণ দলে দলে এখানে আসিয়৷ 

আশ্রয় নিতে থাকে । 

কিন্তু, শুধু আশ্রয় দান আর নিরাপত্তা সাধনই তো৷ বড় কথা নয়। 
প্রধান লক্ষ্য ধর্ম ও সমাজের উজ্জীবন। এজন্/ চাই নূতন মানসিকতা 
নৃতন ভাবপরিমণ্ডল। বিগ্ভারণ্য স্থির করিলেন, বিজয়নগরকে অচিরে 
ধর্ম সাংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কেন্দ্ররূপে গড়িয়া তুলিবেন, সারা ভারতের 
সম্মুখে স্থাপন করিবেন এক আলো কস্তস্তরূপে । 

শুভলগ্ন আসিয়া গিয়াছে, আর দেরী করা নয়। একে একে 

ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষী, দার্শনিক ও ধর্দমসজ্বের আচার্যদেব তিনি 
আমন্ত্রণ জানাইলেন। 

মুসলমান রাজশক্তির দাপটে তখন সার! উত্তর ভারত কম্পমান, 
কাজেই বিজয়নগরের আহ্বান ব্যর্থ হয় নাই। বছু সংখ্যক বেদবিদ্ 
পণ্ডিত, মনীষী গ্রন্থকার ও ধর্মগুরু সেখানে আসিয়। বসবাস করিতে 

থাকেন। 

বিদ্ভারণ্য প্রখ্যাত জ্ঞনপন্থী আচার্য এবং অদ্বৈত বেদাস্ত্ের 
অন্কতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক । নিজের প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে এই তব ও 

দার্শনিকতা, তিনি প্রচার 'করিবেন, ইহাই ব্থাভাবিক। কিন্তু কাধ্যতঃ 
সকল মতবাদ সম্পর্কেই সেদিন দেখান তিনি অপূর্ব উদারত। | 

ভাঃলাঃ৬)১৩ (০ ৩৪ 



ভারতের সাধক 

বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে তিনি বুবিয়া নিয়াছেন যে, জাতি 

বর্ণ-সম্প্রদায় নিরিবশেষে সকল হিন্দুর সমর্থন না পাইলে তাহার এই 

সাআজ্য স্থায়ী হইবে না। তাছাড়া দার্শনিকতা৷ ও ধর্্মসাধনার দিব 

দিয়া নিজে তিনি উদারপন্থী বৈদাস্তিক ৷ রাষ্ট্রের সংগঠনে উদারতা € 
সর্ববজনীনতাকে তাই বড় করিয়া তুলিয়া ধরিলেন। 

বেদভিত্তিক ধঙ্মের নব অস্যদয় বিগ্ারপ্য চাহিয়াছেন, চাহিয়াছেন 

ধন্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠ ও সাধিবক কল্যাণ। তবে প্রশাসন-কাধ্যে ও 
ধর্ম সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় সংকীর্ণতার প্রশ্রয় দিলে চলিবে কেন 1 
ভাহার এ মহান ব্রত কি করিয়া সার্থক হইবে ? তাই মহান্ সন্ধ্যাসী 
সকল সাম্প্রদায়িকতার উদ্ধে উঠিয়া সকল মত ও পথের মানুষকে 

জানান আন্তরিক আহ্বান | 

সের্দিন দেখা যায়, স্বামী বিগ্ভারণ্যের স্থাপিত বিরূপাক্ষ মন্দিরের 

আশেপাশে মাথা উচাইয়া রহিয়াছে যোগী, তান্ত্রিক, বৈষ্ণবীয় সাধক ও 

আচাধ্যদের অগণিত সাধনপীঠ আর মঠ-মন্দির | 
বিজয়নগরের রাজানুগ্রহও বিতরিত হইতে থাকে ধন্মীয় মতবাদ 

নিবিবশেষে। মধ্যযুগের কোন রাজ্যের প্রশাসন বা রাজনৈতিক 
জীবনে এমন উদারতা কমই দেখা! গিয়াছে । 

রাজ্য প্রতিষ্ঠার অল্প দিনের মধ্যেই বিষ্ভারণ্য স্বামী আমন্ত্রণ করেন 
আবাল্য বন্ধু, প্রাক্তন সহপাঠী বেস্কটনাথকে ।১ বেদাস্তাচার্য্য বেহ্কটনাথ 
রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের এক প্রধান ব্যাখ্যাতা বলিয়া পরিচিত। 

সারা দাক্ষিণাত্যের লোক তাহাকে জানে ভক্তিবাদের এক শ্রেষ্ঠ 

ধারক ও বাহকরূপে। সবাই তাহার দার্শনিকতা ও কবিত্ব শক্তির 
করে অকু প্রশংসা । 

. জীবনদর্শনের দিক দিয় স্বামী বিভ্ভারণ্য বেহ্ুটনাথের বিরুদ্ধবাদী। 

7. ১. ইত্িয়ান আযাটিকুদ়েরী, ভলুা। ১২--পৃঃ ১২-১৬। রবন্ধকার £ আর, 
নরলিংহাচার । 

হট$ 



বিভারপ্য স্বামী 

তাহার ব্রভ-_-অদ্বৈতবাদের প্রচার। চিরকাল এই মহান কাধ্যেই 
আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। আজ কিন্ত দেশের ধন্ম ও সংস্কৃতির 
কল্যাণের কথ! ভাবিয়া তিনি অসামান্ত উদার মনোভাবের পরিচয় 
দিলেন । 

ভক্ত বেস্কটনাথ পূর্বে ছিলেন শ্্রীরঙ্গম তীর্ঘে। প্রত রঙ্গনাথের দীন 
সেবকরূপে, মনের আনন্দে এই পরম ভাগবত সেখানে দিনযাপন 
করিতেন। হূর্ভাগ্যক্রমে হঠাৎ সেদিন দেখ! দেয় মহা ছর্দৈব। মালেক 
কাফুরের বাহিনী মাহুরা ও শ্রীরঙ্গম বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে, এ সময়ে 

শ্রীরঙ্গনাথ বিগ্রহকে তাড়াতাড়ি গোপনে অন্যত্র সরাইয়! নেওয়া হয়। 

বেস্কটনাথের পক্ষে শ্রীরঙ্গমে থাক আর সম্ভব হয় নাই। মনোহঃখে 
মহীশুরের এক নগণ্য গ্রামে সরিয়া গিয়। তিনি নিম্মণণ করেন নিজের 
সাধন কুটির । 

বহুদিন পরে, হঠাৎ সেদিন বিদ্ভারণ্যের আহ্বানলিপি পাইয়া 
বেহ্ছটনাথ চমকিয়া উঠিলেন। কিন্তু প্রিয় বন্ধুর এই আমন্ত্রণ গ্রহণ 
কর তো তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। 

বিদ্যারণ্যকে লিখিয়া জানান, “দীনহীন কাঙ্গাল সাধক আমি। 
প্রভু রঙ্গনাথজীর সভার কোণে দীড়িয়ে, প্রভুর নয়নভুলানো শ্রীমুখের 
দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে, এতকাল আমার দিন কেটেছে। কি্ত 

কর্শদোষে ভাগ্য বিরূপ। শ্রীরঙ্গমের সভ। ভেঙ্গে দিয়ে লীলাময় 

প্রভু নিজেকে রেখেছেন লুকিয়ে । এখনো চল্ছে তার লুকোচুরি 
খেলা, আর দীনভক্ত বেহ্ছটনাথের জীবনে স্বল্ছে বিরহের সন্তাপ। 
দূুর থেকে তাই রঙ্গনাথজীর অর্চনা করি, আর করি তার রূপরাশি 
ধ্যান। এ ভাবেই কেটে যায় আমার দিন। তোমার এ আমন্ত্রণে 
উদারতার সাথে রয়েছে প্রচুর আন্তরিকতা, তা জানি। কিন্তু ভাই, 
রঙ্গনাথজীর সভার দীন ভক্ত অপর কোন রাজার সভায় যেতে যে 

রাজী নয়। তাছাড়া, বিষ্ভানগরের রাজসভ। আর বৈভবের মধ্যে গিয়ে 
বাস করতে আমার মন সরে না।” 

১.2 € 



রর ভারতের লাধক 

বিভারপ্য ক্ষুঞ্জ হইলেন। তীহার বড় আশ! ছিল, বেহ্টনাথেরা 

আগমনে বিদ্যাচ্চায় জাগিরে নৃতন প্রাণের জোয়ার, প্রতিযোগী 
দার্শনিক ও শাস্্রবিদ্দের বিচার বিতর্কের মধ্য দিয়! ফুটিয়া উঠিবে 
ভারতধর্মের মহনীয় রূপ । 

উত্তরে বেহ্কটনাথকে লিখিলেন,_“তোমার শ্রীরঙ্গনাথ তো! আর 

পাষাণ বিগ্রহ নন, তিনি বিভূ, সর্বব্যাপী অখণ্ড চৈতন্যময় সত্তা । 

তবে শ্রীরঙ্গম বিধ্বস্ত হলেই বা তার সভা ভাঙ্গে কি ক'রে? তাছাড়া; 
বন্ধু, বিজয়নগরের রাজসভা যে প্রতভুরই কিন্করের সভা! যেখানে 
আমার মত কপর্দকহীন কাঙাল সন্যাসী রয়েছে, সেখানে তোমার 

আগমনে বাধা কোথায়, বলতে। ! আর একটা! কথ।। শ্রীরঙ্গনাথের 

যত কিছু রঙ্গ, বিশ্বময় তা ছড়ানো রয়েছে নাম রূপের মধ্য দিয়ে। 

আমাদের মত মানুষের জীবনেই তে। ঘটে তার লীলার প্রকাশ, এক 

ও অদ্ধিতীয় প্রপঞ্চিত হন বুতে। তিনি যে ভাই, নৈক্ষম্ম্টের অবতার, 
টো জগন্নাথ । ভার হাত পা ষে তুমি, আমি, সবাই। বিদ্ভারণ্য স্বামী 
আর বিদ্ভানগরের রাজা দীন সেবক হ'য়ে তারই কাজ ক'রে যাচ্ছে। 
বন্ধ আমার সেই সেবার অন্যতম লক্ষ্য রঙ্গনাথজীর পুনঃপ্রতিষ্ঠ 
শুনে রাখো, আমার ব্রতের উদ্যাপন হবে না, মাহুর৷ আর শ্রীরঙ্গমের 
পুনরুদ্ধার ছাড়।; আমার এই কম্মবজ্ঞের ভীড় আর কলরবের 

মাঝে তুমি আসবে না; তা৷ বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার ব্রতকে 

যেন ভুল বুঝোন। 1” 

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৩০ বৎসর কাল বিষ্ভারণ্য রাজ্যের 

ভাগ্যনিয়স্তারপে অধিষ্ঠিত থাকেন। তাহার নেতৃত্ব ও প্রেরণায় 
বিজয়নগর পরিণত হয় সার! দাক্ষিণাতোর একস্ছত্র রাজ্ো । 

ত্বাধীন ও শক্তিমান এই রাষ্ট্রের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন থাকে 

প্রায় তিন শত বৎসর, ধন্ম ও সংস্কৃতির প্রধান রক্ষকরূপে সর্বত্র 

লাভ করে বিপুল অভিনন্দন । 

৩ 



বিষ্ভারণ্য স্বামী 

বি্ভারণ্য স্বামীর স্থষ্ট এ সাম্রাজ্যের শক্তি, সামর্থা ও এমখ্বধ্যের 

কাহিনী ভারতের ইতিহাসে এক গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়া 
আছে। সমকালীন বিদেশীয় পধ্যটকদের লেখায় এ সম্পর্কে নান 

মূল্যবান তথ্য আমরা পাই। 
এই সব বিদেশীরা দূর দূরাস্ত হইতে বিজয়নগরের সমৃদ্ধি ও 

প্রতাপের কথা শুনিতেন, স্বচক্ষে তাহা দেখার জন্থ এখানে উপনীত 

হইতেন। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে ধাহারা আসেন তাহার্দের মধ্যে 
রহিয়াছেন ইটালীর নিকোলো১ আফ্রিকার ইবন বাতুতা, পারস্তের 

রাজদূত আবছুল রজাক, রাশিয়ার নিকিতিন, পর্ত,গালের ফারনাগু 
ঈু'য়েজ ও পীজ্। হয়ার্তে বারবোসা, সিজার ফ্রেড্রিক ও কাস্টেন 
হেডা প্রভৃতিও . প্রত্যক্ষদর্শী পর্যটক হিসাবে বিজয়নগরের নানা তথ্য 
রাখিয়। গিয়াছেন ।১ 

বিজয়নগর সাআাজোর পরিণত রূপ সম্বন্ধে রবার্ট সিউএল তাহার, 

“এ ফরগটন্ এম্পায়ার' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “এখানকার শাসকের! 
তাহাদের সময়ে যে বিরাট সাম্রাজ্যের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেন তাহার 
আয়তন ছিল ইউরোপের অষ্রিয়ান্ সাম্রাজ্যের চাইতেও অনেক 
বেশী। আর বিজয়নগর রাজধানী সম্পর্কে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর 

ইউরোপীয় পধ্যটকেরা একের পর এক লিখিয়। গিয়াছেন-__এই নগরীর 
আয়তন ও সমৃদ্ধি নিতান্তই বিস্ময়কর! পশ্চিম গোলাদ্ধের কোন 
রাজধানীই এই্বধ্য ও শিল্পসৌন্দ্যের দিক দিয়! ইহার সহিত তুলনীয় 
নয়। এই সাত্রাজ্যের সমৃদ্ধির বড় প্রমাণ মিলে ভারতে আগত 

তৎকালীন পতুর্গীজদের কার্যকলাপে । পশ্চিম উপকূলের প্রায় 
সমস্তগুলি সামরিক সংঘর্ষে তাহারা লিপ্ত হইয়াছে বিনরন্গরেরই 
সমৃদ্ধিশীল বাণিজ্য হস্তগত করার জন্য | 

“তাই দেখা যায়, ১৫৬৫ খৃষ্টাজে এ সাম্রাজ্যের পতন ঘটার 

১ আ্যান আ্যাভভানস্ড হিষ্টরি অফ ইতিয়া- মজুমদার, রায়চৌধুরী, 
বত--পৃঃ ৩৭৪-৭৮ 

৩৭ 
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সঙ্গে সঙ্গে পর্তুগীজ গোয়ারও পতন ঘটে, ভবিষ্যতে আর কখনো 

উহা! মাথা তুলিতে পারে নাই ।৮১ 
শুধু এ্বরধ্য ও সামরিক শক্তিবলে নয়- ধর্ম, সাহিত্য, স্থাপত্য: 

কলাশিল্লের উৎকর্ষের দিক দিয়াও বিজয়নগর ছিল সমকালীন ভারতে 

য় 

সনাতন ধর্মের উজ্জীবন প্রধান লক্ষ্য হইলেও,  উত্তরকালে সর্বন 

ধর্ম ও সর্দ্ব সম্প্রদায়ের প্রতিই এখানকার রাজার! উদার মনোভাব 

পোষণ করিতেন। 

পরবর্তী কালে দেখ! যায়, রাজা দেবরায়ের সেন! বাহিনীতে বনু 
মুসলমান যোদ্ধা নিয়োজিত রহিয়াছে। ইহার! যাহাতে নিজ নিজ 
বিশ্বাস ও ধর্মবোধ অন্ুমারে উপাসনা! করিতে পারে, এজন্ত রাজ। 
নগর মধ্যে মসজিদ নিম্মাণ করাইয়। দেন। কোন কোন মসজিদ ও 

দরগার চিহ্ন আজে হাম্পির ধ্বংসাবশেষে দেখা যায়। দেবরায় ও 

অন্যান্য রাজারা যে কোন ধর্ম্মেরই সম্মান করিতেন, মর্যাদা দিতেন। 
এজন্য রাজ্যে বু বৌদ্ধ, জৈন ও মুসলমান আশ্রয় নিয়াছিল। 

বিজয়নগরের সমৃদ্ধি ও গৌরব চরমে উঠে রাজ! কৃষ্ণদেব রায়ের 
সময়ে। তিনি ছিলেন বিষণ উপাসক, পরম ধান্সিক নৃপতি। তাহার 

ভূজবলে সারা দাক্ষিণাত্য কম্পিত হইত। উড়িয্যার সীমান্ত অবধি 
কৃষ্ণদেব রায় স্বীয় সাস্রাজ্য বিস্তারিত করেন এবং এক যুদ্ধে উ্ভিস্তার 

রাজা প্রতাপরুদ্রকে তিনি পরাস্ত করিতে সমর্থ হন। কতকটা শাস্তি 
স্থাপনের উদ্দেশে, কতকটা কৃষ্ণদেবের বীরত্ব ও ধর্ম্মপরায়ণতায় 

আকৃষ্ট হইয়া, প্রতাপরুদ্র নিজ কন্যা চিন্না দেবীকে তাহার হস্তে 
সম্প্রদান করেন । 

ইতিহাস ও সমাজজীবনের তথ্যোপকরণ হইতে দেখা যায়ঃ 

১ রবার্ট সিউএস-_ফরগটন্ এম্পায়ার, ভিজিটারস্ অব ইত্িয়া ইন্ 

জোহা এও কটন সেন: ৫৮৪:৫। 
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বিজয়নগরের এ বিরাট সাম্রাজ্য ও সকল কিছু কল্যাণকর প্রয়াসের 

মূলে ছিল স্বামী বিদ্ারণ্যের সম্বল্প আর কর্মপ্রেরণা। যে বীজ 
এই শক্তিধর সন্যাসী সেদিন হাম্পির জনমানবহীন অরণ্যে রোপণ 

করেন, কালে তাহাই পরিণত হয় এক বিরাট বনম্পতিতে । অগণিত 
নরনারী তাহার ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করে। 

তীক্ষধী বিদ্যারণ্য বুঝিয়৷ নিয়াছিলেন, ধর্মের ভিত্তির উপর এ 
রাজ্যকে ছাড় করাইতে না পারিলে ইহা স্থায়ী হইবে না, আরব্ধ ব্রত 

রহিবে অসমাপ্ত । তাই গোড়া হইতেই শাস্ত্র প্রচারের উপর তিনি 

জোর দেন। পরমোৎসাহে শুরু কর! হয় বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি পুরাণের 

অন্থুলিখন, সম্পাদন! ও ভাত্ত-টাক। প্রণয়ন । নিজে তিনি ইতিমধ্যেই 
বছ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । এবার ব্রতী হইলেন শাস্ত্রোদ্ধারের 

বৃহত্তম পরিকল্পনায় । 

ভ্রাতা সায়নাচাধ্য বেদশান্ত্রে মহাপগ্ডিত। স্বামী বিষ্ভারণ্য তাহাকে 

ডাকিয়া কহিলেন, “ভাই, আমার সঙ্কল্িত কর্মে, রাজা হরিহরের 

মত, ভুমিও আমার সহায় হও । আমার পাশে এসে দাড়াও । বেদের 

ভিন্তির ওপরই গড়ে উঠেছে সমগ্র হিন্দু ধর্ম, হিন্দু সমাজ-_এই 
বেদশাস্ত্রের মহাভাষ্য তুমি রচন। কর।” 

কিন্তু এ যে এক বিরাট দায়িত্ব । যত বড় মনীধীই হোন না কেন, 
একজনের পক্ষে তো এ কাজ কোনমতে সম্ভব নয়! 

সায়ন উত্তর দিলেন, “এ যে আমার জীবনের এক বড় স্বপ্ন । 

কিন্তু একার চেষ্টায় কি ত| সফল হয়ে উঠবে ? 
“ভয় নেই তোমার, আমি নিজেই থাকৃবে৷ তোমার এই মহান 

কম্মের পেছনে । শুধু তাই নয়, সারা বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শক্তি 
সামর্থ্য নিয়োজিত হবে একাজ সার্থক ক'রে তোলবার জন্য | দেশের 

খ্যাতনামা বেদবিদ্ আচাধ্যদের সাহায্যও তুমি পাবে । আজ থেকে 
অনন্যকন্মণণ হয়ে এতে ব্রতী হও স্বপ্ন তোমার রূপায়িত কর 1” 

যথাযোগ্যভাবে সায়নাচা্য এই গুরু দায়িত্ব পালন করেন। 

ওক 
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ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে বন্ছবিশ্রন্ত “বেদার্থপ্রকাশ” | খক্, বু, 
সাম ও অর্বব বেদের যে মহাভাষ্য তিনি প্রণয়ন করেন, বিশ্বের 

ধর্মসাহিত্যের ইতিহাসে আজও তাহা চিরস্থায়ী আসন অধিকার 
করিয়া রহিয়াছে । 

এই মহাভাষ্ত রচনায় মাধবাচা্য বিষ্ঠারণ্যের প্রতিভার স্বাক্ষরও 
যে ছিল, তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। কারণ, আচাধ্য 

সায়ন নিজেই এ নাম ইহাতে সংযোজিত করিয়। দিয়াছেন ।১ 

এ রাজ্যের প্রশাসন যে বিদ্ভারণোর ধন্মীয় কাজ, জীবন-ব্রত। 

বাছিয়া বাছিয়া তাই যোগাড় করেন তেমনি সব আদর্শ কন্মী ধাহার! 

মনীষা, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও শৌর্যের দিক দিয়া অগ্রগণ্য । অমাত্য মাধবাঙ্ক 
ছিলেন এমনি একজন কন্মী পুরুষ । সায়নের মত ইনিও বিগ্ারণ্যের 
অন্ততম শ্রেষ্ঠ সহায়ক হইয়া উঠেন। মাধবাঙ্ক কুশলী-যোদ্ধা, আবার 

পপ পাপ শা জপ পপ পট সি 7৭ পপ 

১ এ বিষয়ে পুরাতত্বের বিশিষ্ট গব্ষেকদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা 

যায় । “বেদার্থপ্রকাশ-এর রচনায় যে স্বামী বিগ্ভারণ্যের অংশ আছ, তাহা 

অনেকে মানিতে চাহেন না। এই বিতর্কের নিরসন করিয়া সুধী হুর্গাচরণ 

চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, “কেহ কেহ বলেন, মাঁধবাচার্্য রাজকাধ্যে নিমগ্ন 
থাকিতেন, বোভাম্ত রচনারপ বিরাট ব্যাপারে হম্তক্ষেপ করিবার অবসর 

তাহার ছিল না; সায়নাচার্য উহা রচনা করিয়া অগ্রজের নামে ও স্বনামে 
প্রচারিত করেন: কিন্তু ১৩৮৬ খৃষ্টাজের এক তাআ্রলিশি আবিষ্কৃত হওয়ায় 

তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে, এ সময়ে “বিগ্ভারণ্য শ্রীপাদ' রাজ। দ্বিতীয় 

হরিহরের সভায় উপস্থিত থাকিয়া! বেদভাষ্তের প্রবর্তক নারায়ণ বাঁজপেয়যাজী, 
নরহরি সোমযাজী এবং পন্ডরী দীক্ষিতকে উক্ত নরপতি দ্বারা ভূমিদানের 

তাত্রশাসন প্রদান করেন। সম্ভবতঃ, উক্ত পগ্ডিতত্রয মাধবাচাধ্য ও 

সায়নাচাধ্যকে বেদভাহ্য রচনায় সাহায্য করেন। তৎ্পূর্ব্বে ১৩৮১ খৃষ্টাবেও 

উক্ত তিন পণ্ডিত দ্বিতীয় হরিহরের পুত্র ও আরগ প্রদেশের শাসনকর্তা 

চিন্ত রাফ্জেরে নিকট হইতে যথাক্রমে বাধিক ৬০, ৪০ এবং ৬* বরহ! (মূদ্রা 

বিশেষ) পরিমাপ আমনের ভূসম্পত্তি অগ্রহাররূপে প্রাপ্ত হন।” ( জীবম্ুকতি 

বিবেক-ভূমিক! ; অন্থবা £ তবর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় । ) 
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তেমনি বেদবিদ্ঠায়ও মহা পারঙগম। তাই দাক্ষিণাত্যের স্ুুধীসমাজ 

তাহাকে উপাধি দেন “উপনিষদ্মার্গ-প্রবর্তকাচাধ্য' । বিশ্বের ষে কোন 
কল্যাণরাহ্ইী এমন একজন কৃতী, ধর্মপ্রাণ সচিব পাইয়। প্রকৃত গৌরব 
বোধ করিতে পারে। 

মাধবাস্কের ব্যক্তিত্ব ও কম্মকুশলতায় সন্তুষ্ট হইয়া৷ বিজয়নগরের 

রাজ। তাহাকে আঞ্চলিক শাসকের পদে নিযুক্ত করেন। রাজ্যের 
পশ্চিম উপকূল এবং জয়ন্তীপুরের ভার তাহাকে দেওয়া হয়। বিংন্মী 
বাহিনীর বিরুদ্ধে অপূর্বব শৌর্য ও রণদক্ষতা তিনি দেখান এবং 
কোল্কনের রাজধানী গোয়৷ অবধি সমগ্র ভূখণ্ড ক্রমে তাহার অধিকারে 
আসিয়া পড়ে। 

মাধবাঙ্কের পিতা আচার্য চাবুণ্ড। তাহার গুরুর নাম কাশীবিলাস। 
এই শক্তিধর গুরুর আশীর্ববাদে মাধবাঙ্ক উত্তরকালে এক বিশিষ্ট 

আচাধ্যরূপে পরিচিত হইয়া উঠেন। ক্ুপ্রসিদ্ধ ত্র্ন্বকনাথ শিবলিঙ 

তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। 

সৃতসংহিতার টীক। ও সর্ববদর্শনসংগ্রহ নামক জ্ঞানবাদী গ্রন্থ ছুইটি 
এই অমাত্য মাধবাঙ্কই রচন! করিয়াছিলেন । 

কেহ কেহ বিদ্যারণ্য স্বামীকে যোদ্ধা বলিয়া বর্ণন৷ করিয়াছেন । 

আধুনিক গবেষকদের মতে, ইহা সম্পূর্ণ অমূলক । আসলে তৎকালীন 
বি্ভানগরে একাধিক মাধবাচাধ্য থাকাতেই এই ভুলের স্থপ্টি হইয়াছে, 
একের কথা অপরের উপর আরোপিত হুইয়াছে। সন্ন্যাসী মাধবাচাধ্য- 

বিদ্যারণ্য নিজে কোনদিনই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই, বর্দিও প্রেরণ 
যোগাইয়া৷ আসিয়াছেন চিরদিন ।১ 

১ পুণার আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত রা্ত্রাধ্যায়ের ভূমিকায় পণ্ডিত 
বামনশান্ত্রী মাধবাচার্যের জীবনতথ্য কিছুটা আলোচনা! করিয়াছেন। এই 
আলোচন! প্রনঙ্গে যে তাত্রলেধের উল্লেখ তিনি করিয়াছেন, তাহার সহিত 
আমাদের মাধবাচাধ্য বিষ্ভারণ্যের কোন সম্পর্ক নাই। আসলে অমাত্য 
'মাধবাঙ্ক সম্বদ্ধেই শান্্রীজীর মন্তব্য প্রযোজ্য । 
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জ্য-শাসনের ভিত্তি দৃঢ় হইয়াছে । এবার বিদ্যারণ্য অছৈতবাদের 
প্রচারে প্রাণমন ঢালিয়! দিলেন। 

বিজয়নগরের রাজা সকল সম্প্রদায়েরই রক্ষাকর্তা, তাহা! ঠিক, 
কিন্তু স্বামী বিদ্যারণ্যের প্রভাবে পড়িয়া তিনি বেদাস্তধন্মের কিছুটা 
বেশী পৃষ্ঠপোষকতা করিতে থাকেন। কাজেই অন্তান্ত সম্প্রদায়ের 
মুখপাত্রেরা মাঝে মাঝে এই মহাবেদাপ্তীকে পরাস্ত করিবার জন্য 

আগাইয়৷ আসিতেন। 

এই সব বিচার-দ্বন্দের ক্ষেত্রে বিদ্যারণ্য ছিলেন শুপ্রতিদবন্্বী । 

শাস্ত্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে ও তর্কের শরসন্ধানে প্রতিপক্ষকে প্রায়ই 

তিনি ধরাশায়ী করিতেন। নূতন করিয়া উড্ভীন হইত অছৈতবাদের 
জয়পতাকা ৷ 

মধ্ব-মতের অন্যতম নেতা, আচাধ্য অক্ষোভ্য সেবার বিদ্যারণ্যকে 

তর্কযুদ্ধে আহ্বান জানাইলেন। দাক্ষিণাত্যের এক শ্রেষ্ট শান্ত্রবিদ্ ও 
বৈষ্ণৰ সাধকরূপে অক্ষোভ্য সুপরিচিত । তাহার স্বল্প, বিদ্যারণ্যকে 
পরাজিত করিয়া অদ্বৈতবাদের প্রভাব চিরতরে খর্বব করিবেন। 

তারপর বিজয়নগরের নৃপতিকে মাধবাচাধ্যের ভক্তিবাদ গ্রহণ করানো 
বেশী কঠিন হইবে না । 

* ছুই দিকপাল আচাধ্যের এই বিচারসভা। কিন্তু সভাপতি কে 
হইবেন? ইহাদের মধ্যস্থ হওয়ার মত যোগ্যতাই বা কাহার? আরও 
এক প্রশ্ন কোন্ মতাবলম্বী আচাধ্যকে এ কাধ্যের জন্য ডাকা যায়? 
কোন তক্তিবাদীর উপর তার দিলে জ্ানপন্থীরা চটিবে। আবার 

জ্ঞানবাদীকে বিচার-আমনে বসাইলে ভক্ত বৈষ্বের। পছন্দ করিবে না৷ । 

মনের মত সিদ্ধান্ত না হইলেই সম্প্রদায়ের লোকেরা দোষারোপ 
করিবে মধাস্থের উপর 

উদারচেত! বিগ্ভারণ্য স্বামী নিজেই এ সমন্তার সমাধান করিয়া 
দিলেন। কহিলেন, “আপনারা এজন্য ভাববেন না, এ ৮ 

বিচারক হোন্ বেদাস্তাচার্য্য বেস্ছটনাথ 1» 

নি 
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অন্থুগামীরা সবাই কিন্তু চমকিয়৷ উঠিলেন। একি অস্ভুত প্রস্তাব 
আচার্যের? দক্ষিণ ভারতের সবাই জানে যে, বেহ্ছটনাথ রামানুজীয় 

ভক্তিবাদের এক স্তস্ত। দ্বৈতবাদের তিনি প্রধান বৈরী। শাঙ্কর 
বেদান্তের সিদ্ধান্ত খগ্ডনে তাহার প্রচণ্ড উৎসাহ। এ হেন আচাধ্যকে 

মধ্যস্থ মানা? এ যে নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করা । 

অক্ষোভ্য স্মিতহাস্তে বিষ্ঠারণ্যকে কহিলেন, আচার্য» আপনার 

এ প্রস্তাব আর একবার ভেবে দেখুন। বেঙ্কটনাথ হচ্ছেন দৈতবাদী 
দার্শনিক, ভক্তি-আন্দৌলনের স্বনামধন্য নেতা। তাছাড়া, তিনি 

প্রকাশ্যেই ঘোষণা কারে থাকেন, আমাদের মধ্ব-মত তার মতেরই 

কাছাকাছি। তাকে মধাস্থ মানতে কি আপনার ভয় হচ্ছেনা ? 

“সে ভয় থাকলে কি এ প্রস্তাব ক'রতে সাহসী হতাম ? আমি যে 
জানি, তিনি ভক্তিবাদের যত বড় সমর্থক হোন না কেন, বিচারাসনে 

বসে কখনো! সত্যের অপলাপ করবেন না। দার্শনিক ও তাকিক 
বেস্কটনাথ থেকে সাধক বেহ্কটনাথ অনেক বড়, আর সে বেঙ্কটনাথকে 

আমি মনে প্রাণে জানি। বালককাল থেকেই যে তার সে স্বরূপ 

আমার চেনা হয়ে আছে ।% 

বেস্কটনাথকে আমন্ত্রণ করা হইল, কিন্তু তিনি রাজী হইলেন না। 

বক্তব্যের ভাব ও ভাষা 'আগেরই মত। প্রভু রঙ্গনাথজীর একান্ত সেবক 
তিনি, কোন রাজসভায় যাওয়ার তাহার ইচ্ছ। নাই। 

সকলে প্রমাদ গণিলেন। তিনি ছাড়া তে! আর কেহ এ সভার 

বিচারক হওয়ার যোগ্য নয় । বে উপায়? 

এ সমস্তার সমাধানও বিষ্ভারণ্য করিয়া দিলেন। কহিলেন, “বেশ 
তো, আমাদের বিতর্ক এখানে এ রাজসভাতে শুরু হয়ে যাক্ বিশিষ্ট 
আচাধ্য ও সাধু সঙ্ক্যাসীর সামনে । আর বেস্কটনাথ দূরে বসেই 
করুন তার বিচার। ছুই পক্ষের ভাষণ ও প্রশ্নোত্বর লিখে পাঠানে। 
হোক তার কাছে। সেই লিখিত কাগজপত্র থেকেই তিনি জানিয়ে 
দেবেন তার সিদ্ধান্ত ।” 
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একবাক্যে সকলে এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন । এবাৰ মধ্যস্থ 

হইতে বেহ্কটনাথের আর আপত্তি রহিল না। 
একদিকে অৈতবেদাস্তী বিগ্ভারণ্য স্বামী, আর একদিকে ছৈতবাদী 

অক্ষোভ্য । ছুই মনীষীর প্রবল যুক্তি তর্কের সংঘাত সার! দক্ষিণ দেশে 

আলোড়ন জাগাইয়া তোলে । বেশ কিছুদিন ধরিয়া তাহার্দের এ তর্ক- 

যুদ্ধ চলিতে থাকে । 

মধ্যস্থ বেঙ্কটনাথ কিন্তু উভয়ের বক্তব্য শুনিয়া জয়ী সাব্যস্ত করেন 

বিষ্ভার্ণা স্বমীকেই। কাঞ্ধী, মাছুরা ও বিজয়নগরের অছৈতপন্থীদের 
মধ্যে সেদিন আনন্দ কলরব পড়িয়া যায় ।১ 

বিচ্ভারণ্যের এই সাফল্যের মধ্য দিয়া সার! দাক্ষিণাত্যের শাঙ্কর 

মতের জয় নূতন করিয়া ঘোষিত হয়। 

বিজয়নগরের প্রতাপ দিন দ্রিন বাঁড়িতেছে, দিকে দিকে উড়িতেছে 

প্রভু বিরূপাক্ষের নামান্কিত জয়পতাকা । কিন্তু বিদ্যারণ্যের মনে শাস্তি 

নাই, এখনে কাটার খোঁচার মত বিধিতেছে শ্রীরঙ্গনাথজীর উদ্ধারের 
কথা । 

মাতুরার পতনের পর হইতে লক্ষ লক্ষ ভক্তের প্রাণপ্রিয় এই 

বিগ্রহকে পুজারীরা কোথায় লুকাইয়া ফেলিয়াছে। আবার তাহাকে 
স্বস্থানে প্রতিষ্ঠা করিতে না! পারিলে কোন ধর্মপ্রাণ মানুষের মনেই 
শাস্তি আদিবে না। তাছাড়া, রঙ্গনাথজীর ধাম শ্রীরজম দক্ষিণ 
ভারতের অধ্যাত্ম-জীবনের মন্মকেন্দ্র। এখনে! তাহা রহিয়াছে বিধন্মর 

১ এই জয়ের সমর্থনে অৈতবাদদীরা বেহ্কটনাথের কগ্লোকের উল্লেখ 

করেন_ -“অক্ষোভ্যং ক্ষোভয়ামাস বিষ্যারণ্যো মহামুনিঃ | কিন্তু মাধ্ব-মতের 

'অন্গগামীরা এ গ্লোকের প্রমাণিকতা মানিতে চান না। তাহাদের মতে 

'বেঙ্কটনাথের সিদ্ধান্ত ছিল বিগ্ঠারণ্যের বিরুছ্ধে। তিনি বরং বলিয়াছেন-_ 

অসিনা তত্বমসিন! পরজীব প্রভেদিন! 

রিগ্চারণামহারপ্যমক্ষোভ্যমুনিরিচ্ছনৎ 

০] 
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কবলে । নিধ্যাতন আর নিম্পেষণে মানুষ একেবারে অস্থির হইয়া 

উঠিয়াছে। এ ছুঃসহ অবস্থার অবসান ঘটাইতে হইবে, আবার প্রবাহিত 
করিতে হইবে মুক্তির প্রাণস্রোত। 

মাহুরার সুলতানের অপকীন্তির সংবাদ শৃঙ্গেরীতে বিদ্যারণ্যের 
কাণে আসিতেছে । নিয়ত শুনিতেছেন বিগ্রহ ও দেবস্থান কলুধিত 

করার কথা। অধিকাংশ মঠ মন্দির ইতিমধ্যে বিধ্বস্ত হইয়াছে । কত 
নিরীহ নরনারী আজ সর্বস্বান্ত । কত লোককে ষে প্রাণ হারাইতে 

হইয়াছে তাহা কে বলিবে? এ ঘোর বিপদে বিজয়নগরের রাজা 
কি নীরব দর্শক হইয়া বসিয়া থাকিবেন ? অত্যাচারিত যদি আশ্রয় না 

পায়, ধন্মের রক্ষণ যদি সম্ভব না হয়, তবে কেন এই রাজ্য তিনি 

প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন? বৃথা! তবে বুধ রায়ের সামরিক প্রতাপ! বৃথা! 
প্রভু বিরপাক্ষের প্রতিনিধিত্ব করার গৌরব । 

শৃঙ্গেরী মঠে বসিয়! বিদ্যারণ্য স্বামী শান্তি পান না, বার বার ছুটিয়। 
যান বিজয়নগরে । রাজাকে মাহুর। অধিকার করার জন্য উৎসাহিত 

করিতে থাকেন। 

অবশেষে বুক রায়ের সম্মতি মিলে। অভিযানের ভার পড়ে 
সমরকুশলী যুবরাজ কম্পনের উপর । 

কুমার কম্পন তখন তামিল দেশের শাসনকর্ত।। নিজে তিনি 

মহাবীর, তদুপরি তাহার সাহায্যের জন রাজ্যের ছুই শ্রেষ্ঠ সেনাধ্যক্ষ, 
গোপ্নন ও সালুভকে নিয়োগ করা হইয়াছে। মাছুরা আক্রমণের 
জন্ত এক বিরাট বাহিনী তিনি প্রস্তুত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু মনে 

মনে হুশ্চিন্তাও বেশ কিছুটা হইয়াছে । কারণ, মাহ্রার স্থলতানের 

সেনাবাহিনী হৃদবর্ষ, পাণ্যরাজার৷ বার বার চেষ্টা করিয়াও এঘাবৎ 

তাহাদের পরাস্ত করিতে পারেন নাই। 

কুমার কম্পনকে উদ্দীপিত করিয়। বিদ্ভারপ্য লিখিলেন “বৎস, 

মাছুরা ও শ্ত্রীরঙ্গম অধিকার তোমায় শুধু জয়গৌরবই এনে দেবেনা, 
সেই' সঙ্গে দেবে লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত নরনারীর আশীর্বাদ । মুক্তির 
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নিঃশ্বাস ফেলে তার! বাঁচবে, পুতিগন্ধময় গহ্বর থেকে এগিয়ে আসবে 

'অরুণোদয়ের পথে । ধর্ম ও দেশের রক্ষায় জীবনপণ কারে তোমার 

জ্যেষ্ঠতাত ও পিতা লাভ করেছেন প্রভু বিরপাক্ষের আশীর্ববাদ 

ধন্মরক্ষার জন্য মাহুরা! ও শ্ত্রীরঙ্গম জয় করে তুমিও সেই পরম ধন 

লাভ কারো । ভয় নেই, এগিয়ে যাও। এশী শক্তিই দেবে তোমায় সব 

কিছু সাহায্য 1» 

এই বংসরেই, ১৩৭০ খুষ্টাব্দে, শ্রীরঙ্গমের কাছে সময়ভরম নামক 

স্থানে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়া কুমার কম্পন মাছুরার বাহিনী 

বিধ্বস্ত করেন। 

দক্ষিণ ভারতে জনশ্রুতি আছে, কুমার কম্পন এই যুদ্ধে দৈবী শক্তি 

লাভ করিয়। বিজয়ী হন। 

মাছুরা সমরের এক মনোজ্ঞ বর্ণনা পাওয়। যায় “মধুরা বিজয়ম' 
কাব্যে। কুমার কম্পনের বিদুষী ও স্থুকবি পত্রী গঙ্গাদেবী স্ুললিত 

সংস্কৃত ভাষায় ইহ! রচনা! করিয়াছেন। সমকালীন এঁতিহাসিক তাখ্যর 
সাথে এ কাব্যে ভাবকল্পনাময় নান। কাহিনী পরিবেশিত হইয়াছে £ 

কুমার কম্পন তখন কাধ্ধীনগরে অবস্থান করিতেছেন। মাছুরার 

যুদ্ধ আসন্ন। তাই বিশিষ্ট সমরনায়কদের সহিত দিনের পর দিন 
চলিতেছে শলাপরামর্শ ও প্রস্ততি । চিন্তা-ভাবনা ও কর্মব্যস্ততার 
মধ্যে সবার দিন কাটিতেছে। 

সেদিন গভীর রাতে কুমার পালক্কের উপর গা নিদ্রায় অভিভূত 
আছেন। এসময়ে তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন। 

সারা কক্ষ আলোকে উদ্ভাসিত হয়৷ উঠিয়াছে, আর এই দিব্য 
'আলোকপুঞ্জের মধ্যে দণ্ডায়মানা এক অপূর্বব নারীমৃত্তি। কম্পন অবাক 
বিম্ময়ে চাহিয়া আছেন। মনে মনে ভাবিতেছেন, কোন্ দেবী তাহার 
সম্মুখে আবির্ভূত? কিতঙাহার বক্তব্য? 

ধীর পদে তাহার দিকে আগাইয়া আসিলেন। ম্মিত হান্তে 
চে 
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কহিলেন, “বৎস কম্পন, আমায় দর্শন ক'রে হয়তো ভুমি বিস্মিত 

হয়েছো । হবারই কথ|। তুমি ষে আমায় চেননা। তবে শোন বল্ছি 
'আমার পরিচয়। আমি পাণ্য রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বংস, 
আমি এসেছি তোমারই কাছে। তোমায় দিয়ে সম্পন্ন করাতে হবে এক 

ঈশ্বরীয় কর্ম” 
যুবরাজ কম্পনের বিম্ময়ের ঘোর তখনে! কাটে নাই। নিবেদন 

করিলেন, “মাঃ কৃপা ক'রে বল, কি তোমার আদেশ । এদাস সাধ্যমত 

তা পালন ক'রবে |» 

“বৎস, আমার আশ্রিত পাপ্তঠ রাজ্যের এক বড় অংশ কেড়ে 

নিয়েছে মাছুরার সুলতান । অবাধে চলছে সেখানে নিম্মম, বীভৎস 

অত্যাচার । ধন্ম হতে যাচ্ছে দেশান্তরী। এ রাজ্যে মানুষকে টেনে 

আন। হয়েছে পশুত্বের গণ্ডীতে । মানবাত্বার করুণ আর্তনাদ আর 
আমি সইতে পারছিনে, বংস। তুমি আমার এ অঞ্চলকে মুক্ত কর, 
কাঞ্ধীনগরে বসে আর কালহরণ ক'রোন। 1৮ 

“মা তোমার তো কিছুই অজানা নেই। বৃথ! সময় আমি একটুও 

নষ্ট করছিনে। এতদিন আমার কেটেছে দক্ষিণের বিজয়নগর বিরোধী 
সান্বভরায়কে দমন করতে । সে কাজ সিদ্ধ হয়েছে । আমার প্রস্ততিও 

সম্পূর্ণ । এবার মাছুরা অভিযানের পথ হয়েছে প্রশস্ত । সর্বেবাপরি 

আজ তোমার আদেশ পেয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলাম |» 
এক শাণিত খড়াা সম্মুখে আগাইয়া দিয়! দেবী কহিলেন, “বৎস, 

তবে এই নাও মহামুনি অগন্তের দেওয়। দিব্যশক্তিসম্পন্ন অস্ত্র। 
এর বলে অজেয় হবে তুমি |” 

“জনশ্র্গতি মতে, কুমার কম্পন মাছবরা আক্রমণে আর দেরী করেন 
নাই। স্বামী বিদ্যারণ্যের আশীষ এবং সদ্যলন্ধ দিব্য শক্তি এই বীর 
'যোদ্ধাকে উদ্দীপিত করে। জয়লাভ হয় ত্বরািত। 

সময়ভরমের যুদ্ধে কম্পন মাছুর! বাহিনী বিধ্বস্ত করেন, তারপর 
অপর এক রণক্ষেত্রে স্ুলতানও নিহত হইন। এভাবে মাছুরার চল্লিশ 

৪৭ 
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বৎসরের অপশাসনের অবসান ঘটে । রামেশ্বর সেতুবন্ধ অবধি সারা 

দাক্ষিণাত্য বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অধিকারে আসে । 

এবার রঙ্গনাঁথজীকে প্রীরঙ্গমে আনিয়া মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠা 
করা হয়। হয়সালেশ্বর বিগ্রহও এতদিন ছিলেন স্থানচ্যুত, তাহারও 
নৃতন অভিষেক সম্পন্ন হয় কম্সানুর-কুগ্সমের মন্দিরে । 

বিদ্যরণ্যের অন্তর অপার প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। এ সময়ে 
প্রথমেই মনে পড়িল বন্ধুবর বেহ্কটনাথের কথা। শ্রীরঙ্গনাথজীর 

পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিন হইতেই ভক্তপ্রবর বেঙ্কটনাথ শ্রীরঙ্গমে রহিয়াছেন । 
সানন্দে করিতেছেন তাহার ভজন সাধন ও ভক্তিশান্ত্রের চর্চা । 

বিদ্যারণ্য তাহার কাছে দূত পাঠাইলেন। লিখিলেন, “বন্ধু, 
তোমার এতদিনের কাতর প্রার্থন। আর অশ্রন্জল সার্থক হোল। প্রভু 

তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করেছেন। আবার ফিরে পেয়েছ রঙ্গনাথকে। 
এ কিন্তু সম্ভব হয়েছে বিজয়নগরের রাজশক্তির সাহায্যে । এবার 

বোধ হয় তুমি স্বীকার করবে, আমার ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের ব্রত বিফল 

হয়নি। আরো বোধহয় লক্ষ্য ক'রে থাকবে, রঙ্গনাথজীর আশীর্বাদ 
এ ব্রতের ওপর রয়েছে। এবার আবার নূতন ক'রে তোমায় আমন্ত্রণ 

জানাই বিদ্যানগরে এসে বসবাস করতে । আমি কিন্তু রাজস্ভার 

সৌন্দধ্য বৃদ্ধির জন্য মহাপণ্ডিত বেস্কটনাথকে চাইনে, তাকে চাই 
এ ধম্মরাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্ত । আমি নিজে অছৈত বেদাস্ত 

নিয়ে বসে আছি, তুমি এসে পড় তোম।র ছেত বেদান্ত নিয়ে । দ্বৈত 

আর অছৈতবাদ ছুই-ই প্রতিষ্ঠিত হোক দাক্ষিণাত্যের এই প্রাণকেন্দ্রে 

হরি ও হরের মহামিলন হুচোখ ভরে লোকে দেখুক ৷ ধর্ম্মরাজ্য 
বিজয়নগর হয়ে উঠুক সর্বজনীন ধন্মেরি উৎসস্থল 1৮ 

বেক্কটাচাধ্য কিন্তু এবারও বিজয়নগরে যাইতে রাজী হন নাই। 

বৈরাগ্যবান মহাবৈষ্ণব উত্তরে জানান, “প্রভু রঙ্গনাথকে তার কেরা 
বার নিজেদের ভেতর ফিরে পেয়ে ক্বৃচার্থ হয়েছেন ।- এজন্য বারবার 

৪9৮ 



বিচ্চারপ্য স্বামী 

আশীর্বাদ জানাই বিজয়নগরের ন্বপতিকে | শ্রীরঙ্গনাথের পাদোদক 
পান ক'রে, আর উদ্থবৃত্তি ক'রে এ দীন ব্রাহ্মণের বাকী জীবন কেটে 
যাক্, তবেই সে কৃতার্থ হবে। তোমার সাদর আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে 
পারলাম না, ভাই। নিজগুণে আমায় ক্ষমা কারো 1৮ 

স্বামী বিদ্ারণ্য ও রাজা বুক রায় নিজেরা শৈব উপাসক হইলেও 
বিভ্ানগর রাজ্যে এসময়ে ধর্ম্মসংক্রাস্ত কোন সঙ্কীর্ণতারই প্রশ্রয় দেওয়। 

হইত না। ধর্মান্ধতা ও গৌঁড়ামি এ যুগে সববত্রই প্রচলিত ছিল, 
কিন্তু বিজয়নগরের শাসন কাধ্যে বুক্ধ রায় দেখাইয়া গিয়াছেন অপূর্ব 
উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতা ।১ 

শিলালেখ, ভাস্কর্য, মুদ্রা এবং সাহিত্যের তথ্য প্রমাণ হইতে দেখ! 
ষায়, বিজয়নগরের পরবর্তী শাসকেরাও ছিলেন স্বধর্ম্মনিষ্ঠঠ অথচ 

ধর্মান্ধতা বা সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি তাহাদের ছিল না। যে কোন 
ধর্ম--তা সে এই দেশের শৈব, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব বা জৈনই হোক অথবা 
বিদেশীগত খৃষ্টান, ইহুদী ও ইসলামই হোক, তাহাদের কাছে প্রাপ্ত 
হইত নিরপেক্ষ ও উদার আচরণ। পর্যটক বারবোসা বিজয়নগর 
সম্পর্কে লিখিয়৷ গিয়াছেন, “রাজা সকলকেই সমান অধিকার দেন। 
এ রাজ্যে যে কোন ব্যক্তি, খৃষ্টান, ইহুদী, মুসলমান বা হিন্দু অবাধে 
গমনাগমন ও বসবাস করিতে পারে, এজন্য কখনে। কাহাকেও কোন 

তদন্ত বা হয়রানির সম্মুখীন হইতে হয় না ৮ 

শৃঙ্গেরী মঠের পট্টাধিকারে দেখ যায়, স্বামী বিদ্যারণ্য সেখানকার 
ষড়বিংশতি মঠাধীশ বা জগদ্গুরু শঙ্করাচাধ্যরূপে বৃত হন। তিনি 
মঠাধ্যক্ষের এই কর্মমভার গ্রহণ করেন মাচার্যয বিষ্যাশস্কর ও ভারতী 
তীর্থের পরে। 

বিষ্ভারণ্যন্বামীর গুরুপরম্পরা৷ সম্পর্কে কিছুটা তথ্য পাওয়। গিয়াছে 

১ দি হিষ্টরি এ ক্াানুচার অব দি ইত়্ান শিপল্--দি্সী হুলতানেট £ 
মজুমদার $ পুসলকর-পৃঃ ২৮০ । 

ভাঃ সাঃ $) ৪ ৪৪ 



ভারতের সাধক 

বটে, কিন্তু তাহা নিয় গবেহকদের মধ্যে বিতর্ক কম উঠে নাই। 

স্বরচিত জৈমিনীয় শ্যায়মালাবিস্তর-এ তিনি ভারতীতীর্৫ঘকে গুরুরূণে 

নমস্কার করিয়াছেন । লিখিয়াছেন-_ 

স ভব্যাদ্ ভারতীতীর্ঘবতীন্দ্রচতুরাননাৎ। 

কপামব্যাহতাং লব্ধ পরাধয প্রতিমোহভবৎ ॥» 

কিন্ত অপর গ্রন্থ, অনুভূতিপ্রকাশ-এ বিদ্যারণ্য স্পষ্টভাবে জানাইয়া 

দিতেছেন, বিদ্যাশঙ্কর তীথই তাহার গুরু-_-“সোহম্মান্ মৃখ্যগুর্* পাতু 
বিষ্ভাতীর্থমহেশ্বরঃ |১ 

অনুমিত হয়, বিষ্ঠারণ্যম্বামী প্রথমে বিদ্াতীর্থকেই গুরুরূপে বরণ 

করেন। তারপর গুরুর তিরোধান ঘটিলে গ্রহণ করেন ভারতী তীর্থের 

শিল্কত্ব ৷ 

শূঙ্গেরীর মঠাধীশ এবং অ্বৈতবাদী দক্ষিণী সন্গ্যাসীদের নেতারূপে 
বিগ্ভাশঙ্কর তীর্থের প্রতিপত্তি ছিল অপরিসীম । বিদ্ারণ্যের অনুরোধে 
এই মহাবেদাস্তী রাজ! হরিহর ও বুক্ধ রায়কে শৈবমন্ত্রে দীক্ষা দেন। 
তুই ভ্রাতার জাগতিক ও পারমাধিক উভয় প্রকার কল্যাণের জন্তাই 

বিদ্যাতীর্থ নানারূপে সাহায্য করিতেন বলিয়। শুন! যায় । 

১৩৭৬ খৃষ্টাব্ধের এক শিলালিপিতে রাজা! বুক রায় সানন্দে উৎকীর্ণ 
করেন যে, এই মহাত্মার কৃপ! প্রসাদেই অধিকৃত রাজ্য তিনি স্ববশে 
আনিতে পারিয়াছেন__ 

ক্ষৌনীং সাগরমেখলাং স কলয়ন্ জক্ষেপমাত্রে স্থিতাম 
বিদ্ভাতীর্থ মুনেঃ কৃপাস্থধিশশী ভোগাবতীরোহভবৎ ॥ 

বিদ্যাতীর্ঘ ও ভারতীতীর্ধের কাছে দীক্ষা ও সন্ন্যাস নিয়া স্বামী 

১ বিস্তাতীর্ঘ নিজে ছিলেন আচাধ্য পরমাত্মতার্থের দীক্ষিত শিল্ত। 
নিজের রচিত ফরপরতাও গ্রহের পৃপিকার দেবের বাথ তিনি আধারে 
উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন 



বিভারণ্য স্বামী 

বিভারণ্য শিক্ষাপ্তরুরূপে বরণ করিয়া নেন শঙ্গেরী মঠের প্রবীণ 
বৈদাস্তিক আচার্য শঙ্করানন্দকে ।১ 

বিষ্ভারণ্যের প্রতিভ1 ছিল বিল্ময়কররূপে বন্ছমুখী। রাজনীনিতে 

তিনি কুশাগ্রবুদধি, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। প্রশাসন কার্যেও তাহার দক্ষত। ছিল 
অসামান্ত ! আবার শা্ত্রবিদ্ ও গ্রন্থকার হিসাবেও খ্যাতি প্রতিপত্তির 
সীম! ছিল না। 

সর্ববতোমুখী এই প্রতিভা ও কর্ম্মকুশলতার সঙ্গে তাহার জীবনে 

সমন্বিত হয় অসাধারণ ব্যক্তিত্ব । জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এই ব্যক্তিত্বের 
ছাপ তিনি রাখিয়। যান। 

তাই দেখি, যিনি সর্ববত্যাগী অছৈতবাদী সঙ্স্যাসী, শৃঙ্গেরী মঠের 

কর্ণধার, শত শত ব্রহ্মনিষ্ঠ সন্নযাসীর নেতা_-তিনিই আবার বিজয়- 
নগরের স্থাপয়িতা, বিরাট সাআ্রাজ্যের নিয়ামক, কূটনীতি ও সমরনীতিতে 

একাধারে এমন উচ্চস্তরের রাজনীতিবিদ, সাধক দার্শনিক, কবি, 
বৈয়াকরণ, স্মৃতিসংগ্রহকার ও সর্ববদর্শনবেত্তা আর কোন এঁতিহাসিক 
পুরুষ এ দেশে আবিভূ্ত হইয়াছেন বলিয়া জান! যায়না । 

বিদ্ারণ্য স্বামীর রচিত গ্রন্থের তালিকায় তাহার এই অমান্রষী 
প্রতিভার পরিচয় মিলে । 

বেদার্থ-প্রকাশ নামে চারি বেদের মহাভাঙ্ তিনি স্ুপগ্ডিত ভ্রাতা 
এশা? আপি শা পপি পিস সপ পা পা 

১ শাঙ্কর মতের বিশিষ্ট ব্যাখ্যাতা হিসাবে শুঙ্গেরী মঠের আচাধ্য 
শস্করানন্দ সে সময়ে প্রচুর খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন । আম্মানিক ১৩৫০ 
খৃষ্টা্ৰ অবধি এই মহাত্ব। জীবিত ছিলেন। এই শিক্ষাগুরুকে বন্দনা করিয়া! 
মাধবাচার্ধ্য বিষ্ারণ্য লিখিয়াছেন__ 

নমঃ শ্রীশঙ্বরানন্দগুরুপাদানুজন্মনে 
সবিলাসমহামোহ্গ্রাহ্গ্রাসৈককর্মণে । 

( পঞাদদী ) 
স্বমায়াননয়দত্র জন্তন্ সধাত্মুভাবেন তথা পরজ্র। 
যচ্ছন্করানন্দ পদং হদক্জে বিভ্রাজতে তদ্যতয়ো! বিশস্তি | 

( বিবরণপ্রমের-সংগ্রহ ) 

দঠ 



ভারতের শাধক 

সায়নাচার্ধের সঙ্গে যুক্তভাবে রচন। করিয়াছেন । তাহার নিজন্য অন্যান্য 

পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থের মধ্যে রহিয়াছে এতরেয়, তৈত্তিরীয় ও ছান্দোগ্য 
উপনিষদের দীপিকা, বৃহদারণ্য বার্ডিক-সার, পরাশর মাধব €( পরাশর 

স্মৃতির ভাহ্য ), জৈমিনীয় স্যায়মালা-বিস্তর (পূর্ব মীমাংসার টীকা ), 
বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ, অন্ুভূতি-প্রকাশ ( শ্লোকাকারে রচিত বেদাস্তের 

প্রকরণ গ্রন্থ) অপরোক্ষানুভূতির ( আচাধ্য শঙ্করের) টীকা, 
জীবনুক্তিবিবেক - ( সঙ্ন্যাসীর কর্্মাদি ইহাতে নিরূপিত হইয়াছে ) 
পঞ্চদশী ( বেদাস্তের বছ্ধ্যাত প্রকরপগ্রন্থ ), কালমাধব (স্মৃতি শাস্ত্রের 

সংগ্রহ ), ধাতুবৃত্তি ইত্যাদি ।১ 

বিষ্ভারণ্যের অক্ষয় কীত্তি তাহার বেদান্ত প্রকরণগ্রস্থ "পং 

আচাধ্য শঙ্কর ও সর্ববন্ঞাত্বমুনির পরে এমন রসোতীর্ণ পছ্ধে রচিত 

তাত্বিক গ্রন্থ আর আত্মপ্রকাশ করে নাই। যতদিন মানব সভ্যতা 
থাকিবে, ভারতের ধন্ম ও দর্শন মানবকে মুজির পথনন্ধান দিবে, 

পঞ্চদশীর আত্মজ্ঞানের তত্ব ফুটিয়া রহিবে ঞ্ুবনক্ষত্রের মত। 
এই মহান গ্রন্থে বিচ্ভারণ্য স্বামী শাহ্করমত নানারপে ব্যাখ্যা 

করিয়াছেন, দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিয়াছেন অদ্বৈতবেদান্তের পরম 
তত্ব। যে প্রতিভা ও মৌলিকত! ইহাতে তিনি দেখাইয়াছেন, চিন্তাশীল 
মান্ুষমাত্রকেই তাহা! বিস্মিত করে। 

পঞ্চদশী গ্রন্থের গোড়াতেই “তত্ব বিবেক' পরিচ্ছেদে স্বামীজী 

ব্রক্ম-সংবিদের স্বরূপ ঘোষণা করিতেছেন -- 

নোদেতি নাস্তমেত্যেক! সংবিদেষ! স্বয়ংপ্রভা 

১ সর্ধদর্শন-সংগ্রহ, শ্ৃতসংহিতার টীকা এবং শঙ্করবিজয় বিদ্যারণোর 
রচিত বলিয়া! প্রচারিত থাকিলেও আধুনিক গবেষকেরা ইহা স্বীকার 
করেন না। প্রত্বতাত্বিক শ্রী আর, নরসিংহাচার প্রমাণ করিস্বাছেন, প্রথমোক্ত 
গ্রন্থ ছুইটি মাধবাচার্ধ্য বিষ্চারণ্যের লেখনীপ্রহ্ত নয়। শক্করবিজয়ের ভাব ও 
ভাষা! যেকপ, তাহাতে ইহা! বিস্তারণ্যের মত যনীবীর বচন! বলিয়। বিশ্বাদ 
কর! কঠিন। 

১9. 
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-_এই জ্ঞান ্বপ্রকাশ। ইহার উদয় নাই, অন্ত নাই। ইহাই শাশ্বত 
চৈতম্য, ইহাই আত্মা। ইহার ভেদ নাই, তারতম্য নাই। শবা, স্পর্শ, 
রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি ব্রেয় জড়াংশই শাশ্বত জ্ঞানের ভেদ জন্মায় । 

তাহার মতে, মায়৷ ও অবিষ্ঠা বিভিন্ন । ঈশ্বর এবং জীব দুই-ই 
প্রতিবিম্ব-_-আর ব্রহ্ম হইতেছেন বিদ্ব। 

প্রকৃতপৃক্ষে ঈশ্বরভাব ও জীবভাব দুই-ই উপাধিযুক্ত, কাজেই 

জীব ও ঈশ্বর উভয়ই প্রতিবিশ্ব_ এই মতই শোভন ও যুক্তিসিন্ধ। 
শুদ্ধচৈতন্ ত্রন্মের চার প্রকার অভিবাক্তির কথা বিষ্ভারণ্ স্বামী 

উল্লেখ করিয়াছেন- -কটস্থচৈতন্য, ব্রহ্মচৈতন্য, জীবটৈতন্য, ঈশ্বরচৈতন্থ 
এক আকাশই যেমন উপাধি ভেদে ঘটাকাশ, নীলাকাশ, জলাকাশ, 

মহাকাশ এবং মেঘাকাশ্রূপে প্রকাশিত, ইহাও তেমনি । 

সর্ঘ আধারভূত যে শুদ্ধচৈতগ্য পর্ববতকুট বা পর্ববতশুঙ্গের মত 
নিনিবকার, তাহাই কুটস্থ চৈতন্) বা! সাক্ষীচৈতন্ত। এই সাক্ষী অথবা 
উদাসীন সত্তা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেই কাম ক্রোধ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। 

আবার স্বযুপ্তি, যুচ্ছ। বা সমাধিতে এগুলি বিলীন হইয়া যায়। 
সাক্ষীচৈতন্যের স্বরূপ বুঝাইতে গিয়া বিদ্যারণ্য স্বামী নৃতা- 

শালার দীপের এক মনোজ্ঞ উপম! দিয়াছেন । গৃহস্বামী, শভ্যাগতগণ 
এবং নর্তকী, সকলেরই রূপ ও সাজসজ্জ! প্রকাশিত হয় দীপের 
আলোকে । সকলে নৃত্যসভ। ছাড়িয়া চলিয়া গেলেও দীপ আগেরই 
মত করিতে থাকে আলোক বিকিরণ। কৃটস্থ চৈতন্য বা সাক্ষী- 
চৈতন্য যেন এই আলোক-উৎসারী দীপ। এখানে অহঙ্কার হইতেছে 

গৃহত্বামী, বিষয় সভ্যবৃন্দ, ইন্দ্রিয় সকল বাগ্যকর, বুদ্ধি লীলায়িত 
ভঙ্গিমাযুক্ত নর্তকী । আর সাক্ষীচৈতন্তের উপম! দেওয়া হইয়াছে সেই 
দীপের সাথে-_যাহার আলোকে সার! সভাগৃহ থাকে উদ্ভাসিত । 

বিদ্যারণ্যের মতে, জীব যেমন সাক্ষী নয়, তেমনি ঈশ্বরেরও 
সাক্ষীত্ব নাই। কারণ, জীবের লুক্ষ্ বা স্থুল দেহ নিখিকার নয়। আর 
ঈশ্বরও জগৎ স্মষ্টির কর্তা । এই কর্তৃত্ব আছে বলিয়। তাহাকে উদাসীন 
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বল। যায় না। কাজেই জীবত্ব ঈশ্বরঘ্ঘ রহিত যে পরম উদাসীন শুদ্ধ 

চৈতন্য নিত বিরাজমান, তাহাই হইতেছে প্রকৃত সাক্ষী । 
অদ্বৈত বেদাস্তীর! শ্রবণ মননার্দি সাধনার উপর বিশেষ জোর 

দেন। তাহাদের মতে, মোক্ষলাভের প্রধান পন্থা হইতেছে সাংখ্য বা 
বিচার। কিন্তু এপস্থা শুধু উত্তম অধিকারীরাই অনুসরণ করিতে পারে। 

বিগ্ারা তাই অন্য উপায়ে আত্মজ্ঞান লাভের কথাও বলিয়াছেন । 
এ উপায়-_ নিগুণ ব্রহ্মতত্বের উপাসনা । 

প্রশ্ন উচিতে পারে, নিগুণ ব্রহ্ম__অবাঙ মনসোগোচর, মানুষের 
ধ্যান কল্পনায় তাহা কি করিয়া আমিবে? উপাসনাই বা কি করিয়া 

সম্ভব হইবে ? 
উত্তরে বিগ্ভারণ্য বলেন-_-এ যুক্তি টিকে না। কারণ, তাহা! 

হইলে বাক্যমনের অগেচির নিগুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভই 
বা কি করিয়া সম্ভব হয়? বাক্ামনের অতীত সেই পরম বন্কে যদি 

জান! যায়, তবে তাহার পরোক্ষ উপাসন। কেন করা যাইবে না? পরম 

বরক্মাকে লক্ষণ। দ্বারা লক্ষিত করিয়৷ মোক্ষার্থার৷ পরোক্ষভাবে অবশ্যই 

উপাসনা করিতে পারে । ধ্যানদীপ-এ তাই তিনি বলিয়াছেন-_ 
নি'ণোপাসনং পর সমাধি স্যাচ্ছনৈস্ততঃ | 
য; সমাধিনিরোধাখ্যঃ সোহনায়াসেন লভ্যতে ॥ (১২৬) 

_-অর্থাৎ নিগুণ উপাসনাই পরিপক্ক হইয়া পরে সমাধিতে আত্মপ্রকাশ 
করে। অতএব এই নিগুণ উপাসন! হইতেই লাভ হয় নিব্বিকল্প 

সমাধি । 

চতুর্দশ শতকের দৃক্ষিণ ভারত রাজনৈতিক সংঘাতে যেমন চঞ্চল 

হুইয়। উঠে, তেমনি আলোড়ন দেখা দেয় তাহার দার্শনিকতার ক্ষেত্রে । 

একাদশ ও দ্বাদশ শতকে মহাপ্রতিভাধর ছুই আচার্য, রামামুজ ও 
মধ্যাচার্ধোর আবির্ভাব ঘটে। দ্ৈতবাদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে 
শাঙ্করমতের উপর পড়িতে থাকে প্রচণ্ড আঘাত। তারপর আসেন 
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সুদর্শনাচাধ্য ও বেস্কটনাথ। ই'হাদের আবির্ভাবে রামানুজীয় বিশিষ্টা- 

দ্বৈতবাদ সারা! দাক্ষিণাত্যে প্রবল হইয়া উঠে। ভাস্করাচার্যের 
ভেদাভেদবাদও বেদান্তের অধৈতবাদকে আক্রমণ কম করে নাই। 

তন্ুপরি প্রতিপক্ষরূপে আগাইয়া৷ আসেন অক্ষোভ্য প্রভৃতি মধ্বাচাধ্যের 
অনুগামী আচাধ্যেরা। সকলে মিলিয়৷ বেদান্তীদের যখন কোণঠাস। 

করিতে চাহিতেছেন, ঠিক সেই সময়েই আবিভূর্ত হন বিষ্যারণ্য 
স্বামী। দৃঢ়হস্তে সাধননিষ্ঠা ও প্রতিভার বলে শাস্কর মতের পতাক৷ 
তিনি তুলিয়। ধরেন । 

বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহের বিচার বিশ্লেষণে বিগ্ভারণ্য ভাঙ্করীয় মত 

পর্ুদস্ত করেন। পঞ্চদশীর সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়াও পূর্ব মীমাংসা, 
দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও ভেদাভেদবাদকে তিনি আরো তীব্রভাবে 

আক্রমণ করেন। 

পঞ্চদশীর আলোকচ্ছটায় বেদান্তের ব্রহ্াত্মবাদ নূতন করিয়া জন- 
মানসের সম্মুখ প্রোজ্জল হইয়া! উঠে। সমকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠ 
দার্শনিকরূপে বিদ্যারণ্য স্বীকৃতি লাভ করেন এবং এ স্বীকৃতি তাহাকে 
আনিয়৷ দেয় অতুলনীয় গৌরব ও অমরত্ব । 

শৃঙ্গেরী মঠের পট্টাধিকারে দেখা যায়, স্বামী বিষ্ভারণ্য ছিলেন 
সেখানকার ২৬তম মঠাধীশ- জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য। শুধু দাক্ষিণাত্য 
নয়, সারা ভারতের অদ্বৈত বেদান্তীরা এই শিবকল্প মহাপুরুষের 
নির্দেশে পরিচালিত হইতেন। জনসাধারণ তাহাকে শ্রদ্ধা জানাইত 
আচাধ্য শঙ্করের অবতারজ্ঞানে ৷ 

উচ্চতর অধ্যাত্মজীবনের সহিত কর্মত্রতের অপরূপ মিলন দেখি 
বি্ভারণ্যের মধ্যে । এই মহাজীবনের মুল্যায়ন করিতে গিয়া! দার্শনিক- 
সাধক প্রজ্ঞানানন্দ সরন্বতীজী লিখিয়াছেন-__- 

“বিষ্ভারণ্য একাধারে কন্মী, ভক্ত ও জ্ঞানী। এরূপ সমন্বয় অতি 
বিরল। বিষ্ভারণ্য জার্মান দার্শনিক হেগেলের মত ভাবোনসত্ত হইয়। 
দেশ, জাতি, ভুলিয়া যান নাই। হেগেল জেন! যুদ্ধক্ষেত্রের অতি 
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নিকটে থাকিয়াও দার্শনিক চিন্তায় নিমগ্র। অপর দার্শনিক ফিক্টের 

মত দেশের চিন্তা .বিগ্ভারণ্যের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল । ফিকৃটে 
শিক্ষকরূপে “আযান আ্যাড্রেস টু জার্মান নেশন" জার্মান জাতির প্রতি 
আবেদন-_ _লিখিয়া ও বক্তৃতা দিয়াই ক্ষাস্ত। কিন্তু বিদ্যারণ্য ন্বামী 

মুসলমান শাসন বিধ্বস্ত করিয়া, দেশের স্বাধীনতা ও সাম্রাজ্য স্থাপন 

করিয়া গিয়াছেন। এই অক্লান্ত কন্মাঁ সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া 
ত্যাগের অপুর্ব আদর্শ প্রদর্শন করেন। বিগ্যারণ্যের দার্শনিক মত 
কেবল তাহার গ্রন্থেই সংবদ্ধ ছিল না, প্রস্ত তাহার জীবনেও 
প্রতিফলিত হইয়াছিল ।৮১ 

চতুর্দশ শতকের শেষ পাদ। মাছুরা যুদ্ধের পর হইতে দক্ষিণ 
ভারতে বিজয়নগর অজেয় হইয়। উঠিয়াছে। শুধু শক্তি ও সমৃদ্ধিতেই 
নয়, ধর্মী ও সংস্কৃতির বিকাশেও বিদ্ভারণ্যের স্থাপিত এই রাষ্ট্র সারা 

ভারতের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে । ৰলা বান্ছল্য, এই সর্ববাঙ্গীণ বিকাশের 

মূলে কাজ করিয়াছে প্রধানত এই মহাসন্াসীর ব্যক্তিত্ব, কর্মশক্তি ও 
আত্মিক প্রেরণা । 

বিষ্ভারণ্য স্বামী এ সময়ে প্রায় অশীতিপর বৃদ্ধ। শুক্ষেরী মঠে 
বসিয়া এতকাল ধরিয়া তাহার বড় সাধের ধর্মরাজ্য তিনি গড়িয়। 

তুলিয়াছেন। সত ঢালিয়াছেন ভাহাতে অধ্যাত্মজীবনের প্রাণরস ৷ 

এবার তাহার চমকপ্রদ জীবননাট্যে বিরতির পালা । কর্মজীবন হইতে 

চিরতরে তিনি অবসর নিলেন, একাস্তভাবে ডুবিয়া গেলেন আত্মজ্ঞানের 
চরম সাধনায় । 

ভারতের শ্রেষ্ঠ বেদাস্তগীঠ, শূঙ্গেরী মঠের তিনি অধ্যক্ষ__সারা 
ভারতের বেদাস্তী সমাজের মধ্যমণি। তাই দিনের পর দিন, মাসের 
পর মাস, জ্ঞানপন্থী সাধকের! দলে দলে এখানে আসিয়া উপনীত হন, 
চাহেন মুযুক্ষার পথনির্দেশ। জগদ্গুরু শক্করাচার্যা, বিষ্তারপ্য স্বামীর 

১ ৯ সামী রজজানানন্দ সর্বতী বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস, ওয় খণ্ড, পৃঃ ১৩৮। 

গত 



বিষ্চারণ্য স্বামী 

লোকোত্তর জীবনের ছায়ায় বসিয়! তাহারা হন কৃতার্থ। অনেকেরই 

জীবনে ঘটে বনহুবাঞ্চিত রূপান্তর । 

শঙ্গেরী আর বিজয়নগরের মধ্যে রহিয়াছে দীর্ঘদিনের অবিচ্ছেদ্য 
যোগাযোগ । তাই স্বভাবসিদ্ধ শ্রদ্ধা ও আনুগত্য নিয়। রাজ। ও 

আমাত্যের। মাঝে মাঝে মঠে উপস্থিত হন । কখনে৷ বা! এই জীবনুক্ত 

মহাপুরুষের কাছে নির্দেশ চাহিয়া পাঠান। কিন্তু আজকাল আর এসব 
দিকে বিগ্ভারণ্যের ভ্রক্ষেপ নাই। সহাস্তে এক এক দিন জিজ্ঞান্ু 

রাজা ও মন্ত্রীদের স্মরণ করাইয়। দেন রাজধি জনকের উক্তি__ 

কোটয়ো ব্রহ্মণো যাতা গতাঃ সর্গপরম্পর! । 

প্রযাতাঃ পাংস্ত্রবন্ুপাঃ কা ধৃতি মম জীবিতে। 

( যোগবাশিষ্ঠ ) 
_ কোট কোটি ব্রহ্মা! কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কত স্থষ্টিরাজি হইয়াছে 
ধ্বংস, কত মহীপতি উড়িয়া! গিয়াছে ধুলির মতো! আমার এ জীবনের 

উপর আস্থা! তবে আর কেন? 

মরলীলার শেষ দ্রিনটি অবশেষে আসিয়া পড়ে। শুধু শুঙ্গেরীর 
সাধনগীঠেই নয়, সারা দক্ষিণ ভারতে ঘনাইয়া৷ আসে শোকের করুণ 
ছায়া । লক্ষ লক্ষ নরনারীর নয়ন হয় অশ্রুসজল । 

ধর্মমধৃত সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের যে পবিত্র ব্রত আচাধ্য গ্রহণ 
করিয়াছেন, তাহ! যে এখনো পূর্ণরূপে উদযাপিত হয় নাই। আরব 
কর্মমযজ্জকে ঠেলিয়া ফেলিয়া কোথায় তিনি আজ চলিয়াছেন ? 

শিধ্য ও সেবকের দল অস্তিম শব্যা ঘিরিয়া দাড়ান । একাস্ত- 

সেবকটি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ে প্রশ্ন করেন, “প্রভূ, বেদান্তের মহাগীঠ এই 
শৃঙ্ষেরীর জন্য, আপনার স্ষ্ট ধর্মরাজ্য বিজয়নগরের জগ্ক, কি রইলো 
আপনার শেব নির্দেশ ? এছুটি সম্পর্কে অন্তরের কোন্ ইচ্ছা! আপনি 
জানিয়ে যাচ্ছেন ?” 

আত্মজ্ঞানী মহথাবৈদাস্তিকের আননে ফুটিয়া উঠে ম্মিতহাস্ত। 
অস্ফুট স্বরে আবৃত্তি করেন-__ | 

১৪. 



ভারতের সাধক 

ন তদস্তি ন হত্রাহং ন তদস্তি ন বন্বয়ি। 

কিমন্যদভিবাঞ্ছামি সবং সংবিন্ময়ং ততম ॥ 

--সংসারে এমন কিছুই নাই, যাহাতে আমি নাই ; এমন কিছুই নাই 
যাহা আমাতে নাই। সেই আমি অন্থ কোন্ বস্তু আর কামন! করিব ? 

আমার চতুর্দিকে ছড়ানো যত কিছু বস্ত, সবই যে পরম আমারই 
চেতলার ওতপ্রোত । 

বেদাস্তকেশরী বিষ্ারণ্যের কণ্ঠ নীরব হয়, আননে ফুটিয়া। উঠে 
নিস্তরঙ্গ' মহাসাগরের প্রশাস্তি। ধীরে ধীরে নয়ন নিমীলিত করিয়া 

আত্মজ্ঞানী মহাসাধক নিমজ্জিত হন চিরসমাধিতে, লাভ করেন তাহার 
বহছবাঞ্ছিত চিরনি্ববাণ। 

৫৮ 



ভন্ড নারীদের 

চতুর্ঘশীর রাত্রি। আন্বোধিয়ার দেবী মন্দিরের চারিপাশ ঘিরিয়া 

নামিয়াছে থম্থমে ঘন অন্ধকার । এ অন্ধকারে কাহাকেও চিনিয়৷ নিবার 

উপায় নাই। শুধু প্রদীপের স্বল্প আলোকে চোখে পড়ে, একদল ভক্ত 
নরনারী নীরবে মণ্ডপতলে বমিয়! রহিয়াছে। 

গহন অরণোর এক প্রান্তে এই মন্দির। তাই জনসমাগম প্রায়ই 
এখানে তেমন দেখ। যায় না। কিন্ত আজ রহিয়াছে বিশেষ পুণ্যতিথি। 
এমনি তিথিতে পুণ্যার্থীর! দলে দলে আসিয়। জুটে, ভক্তিভরে বিগ্রহের 
পুজ। দিয়! যে যাহার ঘরে ফিরিয়া যায় । 

অনূরে হঠাৎ শোনা ঘায় অশ্ব-ক্ষুরের খটাখট শব । এ আবার কি? 
সবাই উৎকর্ণ হইয়! উঠে। সঙ্গে সঙ্গে মন্দির চত্বরে প্রবেশ করে এক 

তেজন্বী ঘোড়নওয়ার। 

বড় রহস্যময় এই যৌদ্ধুবেশী পুরুষ ! মাঝে মাঝেই তাহার দর্শন 
মিলে। মন্দিরে সে ঘোড়। ছুটাইয়৷ আসে, ভক্তি-ভরে পুজা! অর্চন! 
সম্পন্ন করে । দীনছূঃখীদের দু'হাতে বিলায় টাকাকড়ি। তারপর আবার 
হঠাং ঘোড়। ছুটাইয়। মিলাইয়া যায় বনমধ্যে | 

পরিচয় তাহার কাহারো! জানা নাই। ভাবভঙ্গী দেখিয়া সাহস 
করিয়। কেহ কিছু গ্িজ্ঞাসাও করে ন।। ঘেমনি আকস্মিকভাবে সে 

উপস্থিত হয়, তেমনি হয় অস্তহিত । 
পাশের বটগাছের শাখায়, ঘোড়া বাঁধিয়। রাখিয়। লোকটি মন্দিরের 

সিঁড়িতে উঠিতে যাইবে, হঠাৎ কাণে পশে এক ভিখারী বালকের 

করণ কান্না । ক্ষুধার যন্ত্রণায় সে অধীর ! জননী কত করিয়া বুঝান, 
কিন্তু ছেলেকে শাস্ত করানে। যায় কই ? 

€র 



ভারতের নাধক 

যোদ্ধুবেশী আগন্তক থমকিয়া ঠাড়ায়। দেবদর্শনের শুরুতেই এ 
আবার কোন্ অলঙ্ষুণে বাধা! ! 

আগাইয়া গিয়া রোষকষায়িতনেত্রে বালকের মাতাকে বলে, 

“এই রাত্তিরে কাছুনে ছেলেটাকে কেন এখানে টেনে এনেছো ? যদি 

নিয়েই এসেছো, তো! চুপ করিয়ে রাখতে পারোনা? এটা তোমার 
'ঘর বাড়ী নয়, মন্দিরি। লোকে দেবতার পুজো দেবে, না বসে বসে 
এঁ অসভ্য ছোড়াটার নাকী কানন! শুন্বে ? 

নারীর ক বেদনায় ভরা । উত্তর দেয়, “বাবা, ছেলেটাকে চুপ 
করিয়েই তো৷ রাখতে চাই। কিন্তু তা পারছি কই? আর ওরই 

বা দোষ কি বল? আজ ছুদিন পেটে একটা দানাও পড়েনি। মন্দিরে 
এসে, প্রসাদ পাবার আশায় বসে আছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এবার আর 

ধৈধ্য রাখতে পারছে ন11৮ 

“দুদিন খাওয়া হয়নি! কেন? তোমরা কোথা থেকে আসছো, 

বলতে। ?”- লোকটির স্থুর এবার অনেকটা নরম । 

“পোধনা থেকে |” 

“সেকি! সেষে অনেক দূরের পথ। নিজের গা? থেকে এতদূরে 
কেন চলে এসেছে। £ 

«সাধে কি আসতে হয়েছে বাবা ? ছেলেটার কপাল মন্দ, তাই। 

দশখান! গাঁয়ের লোক জানে, আমাদের গোলা ভরা ধান ছিল, 

গোয়ালে ছিল গরু মোষ 1” 

“তবে সে সব ছেড়ে, কেন মরতে এলে এখানে ?” 

অশ্ররুদ্ধ কণ্ঠে নারী উত্তর দেয়, “বাবা, কিআর তোমায় বলবো, 
সে এক চরম ছুঃখের কাহিনী । প্রায় একমাস আগে, এই ছেলের বাবা 
মারা ষায়। সেদিন থেকে, আমার কপাল ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাতি 

বৈরীরা ষড়যন্ত্র শুরু ক'রে দিলো । জোর করে করলে! ভিটেমাি 
ছাঁড়া। সর্বস্বান্ত ও নিরাশ্রয় হয়ে শেষটায় এ বালককে নিয়ে হলাম 
দেশাস্তরী 1” 

২৬ 



নামদেব 

“আহা !. সব কথ! আমায় খুলে বলতো! আগে ধল, কি ক'রে 

তোমার স্বামীর মৃত্যু হলো 
“রাজনরকারের সেনাদলে সে কার্জ করতো । সেদিনকার রাতে 

সঙ্গে ছিল আরো চুরাশী জন সওয়ার । পোধ্নার জঙ্গলে এসে খাওয়া 
দাওয়ার শেষে কেউ বিশ্রাম করছে, কেউ ঘ্ৃমুচ্ছে, এমন সময় তাদের 
ওপর ডাকাত পড়লো । অতক্কত আক্রমণে নিহত হ'ল সবাই। 

আমার স্বামীও প্রাণ হারালো ।* 
অভাগিনী রুদ্ধ কান্নায় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে । তারপর নিজেকে 

কিছুটা সামলাইয়া নিয়া, আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিতে থাকে, ণজ্ঞাতিরা 
আমাদের দূর ক'রে দিয়েছে ঘর থেকে। তাই আজ ছুমুঠো অন্নের 

কাঙাল হয়ে এ ছেলেকে নিয়ে দোরে দোরে ঘুরছি। আচ্ছা! বাবা, 
বিনা অপরাধে পচাশী জন মানুষকে এক দিনে হত্যা ক'রে ফেলে, 
এমন দানবকে ভগবান কেন ্বপ্টি করেছেন? একথাটা কি আমায় 

বুঝিয়ে দিতে পারো ? কত নারী বিধবা হলো, কত শিশু হলো 
সেদিন পিতৃহারা! এদের সবার দীর্ঘশ্বীসে সে নরপশ্ড কি জ্বলে পুড়ে 

খাক্ হয়ে যাবে ন! 1” 
হুঃখিনীর দীর্ঘস্বাসে ভরা এই অভিশাপ আগন্তকের উপর হানে 

তীব্র কাঘাত। 

ূহর্তমধ্যে মুখ তাহার পাঁগ্র হইয়া উঠে, হাত পা খরথর্ করিয়া 
কাপিতে থাকে । সর্বনাশ ! এতো শুধু এ রমণীরই ছুঃখের কাহিনী নয়, 
এ যে তাহার নিজেরই পৈশাচিক ছুদ্কৃতির ইতিহাস ! 

সেদিনকার নরমেধ যজ্ঞের হোতা যে সে নিজেই। তাহারই 
চালিত দক্ত্যদল করিয়াছে এ হত্যাকাণ্ড। রক্তাক্ত, বীভৎস সেদিনকার 

সেদৃশ্ট ! মনে পড়িলে আজে! শরীর শিহরিয়া উঠে । 
বিধবার আকুল ক্রন্দন আর থামিতে চায়না । বক্ষে তাহার আঙ্জ 

তরঙ্গিয়। উঠিয়াছে ছঃখের পাথার। 
হুধর্ধ দ্র পক্ষেও এই আগ্তি সহ করা কঠিন। হাদয়ে কেবলি 

হট. 
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ঘথলিতে থাকে অন্থৃতাপের স্বালা। সাপের মত কিল্বিল্ করিয়। 

উঠে চিন্তারাশি। কে জানে, তাহার পাপাচারের ফলে এই নারীর 
মত কত অভাগিনী হইয়াছে নিরাশ্রয়, কত সুখনীড় হইয়াছে বিনষ্ট । 

নাঃ আর নয়। এই ত্ুফৃতিভরা জীবনের বোঝ। আর সে বহিয়। 

বেড়াইবে না। লুণ্ঠন, গৃহদাহ, হত্যা, একটির পর একটি কত 

অপরাধই না সে করিয়াছে । ঝরিয়াছে অসহায় মানুষের অশ্র্জল | 
তারি সঙ্গে নামিয়া আসিয়াছে দীর্ঘশ্বাস আর অভিশাপ । তাই তে৷ 

মাঝে মাঝে পাপ খ্থালনের জন্য সে ছুটিয়া আসে আন্বোধিয়ার 
এই মন্দিরে । 

কিন্ত দেবীর কৃপা কি মিলিয়াছে? পাপবাসনা কি ধুইয়া 
মুছিয়া৷ গিয়াছে? কই, তাহাতে হয় নাই? অর্থের লালসা, হত্যার 
উন্মাদনা তেমনি রহিয়া গিয়াছে । কিন্তু এবার থামিবার পালা । এই 

স্বণ্য জীবনের উপর টানিয়! দিতে হইবে বিরতির যবনিকা | 

কাছেই দেয়ালের গায়ে ঝুলানো রহিয়াছে মন্দিরের সেবকদের 
শস্য কর্তনের তীক্ষ কাটারি। ইহার একটি টানিয়া নিয়া মন্দিরের 
ভিতর সে ঢুকিয়া পড়ে। মুহূর্তমধ্যে এ কাটারি বসাইয়! দেয় নিজের 
গলায়। ফিন্কি দিয়া! ছোটে রক্তধারা, ছড়াইয়া পড়ে বিগ্রহের অঙ্গে 
আর পুজার বেদীতে । 

একি উম্মাদের কাণ্ড! মন্দিরের পুরোহিত ও মেবকেরা হত্তদন্ত 
হুইয়া ছুটিয়া আসে । শুরু হয় প্রবল ধস্তাধস্তি। 

ক্ষত তেমন গভীর হইতে পারে নাই, লোকটি তাই এবারকার মত 
বাঁচিয়া গেল। কিন্তু আত্মহত্যার এই অপচেষ্টার মধ্য দিয়! বিগ্রহকেও 

যে সে অপবিত্র করিয়। ফেলিয়াছে! 
সবাই মিলিয়া জোর করিয়। তাহাকে দেবীর মন্দির হইতে বহিষ্কৃত 

করিয়া দিল। 

_ অন্থশৌচনার আগুন হ্থলিয়া উঠিয়াছে দ্র জীবনে । আসিম্াছে 
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রূপান্তরের মহালগ্ন। আম্মোধিয়া, ছাড়িয়া তখনি সে বাহির হইয়! 
পড়ে পন্ধারপুরের পথে। 

অন্তরে জাগে তীব্র বেদনা ও আন্তি। কোথায় তুমি কলুষহারী 

প্রভু? কোথায় তোমার চির অমুতলোক ? ছুই নয়নে অশ্রু ঝরার 
আর বিরাম নাই। কীদিতে কীদিতে প্রভু বিঠঠলজীর চরণতলে সে 
গ্রহণ করে পরমাশ্রয় । 

ঘৃর্য নরহত্যা পরিণত হয় নাম-প্রেমের মহাচরণে। নামকরণ 
হয়_নামদেব | অদ্ধ শতকেরও উপর, মারাঠার জনজীবনে এই 
মহাসাধক অপূর্ধব প্রভাব বিস্তার করেন। 

অনাথিনী বিধবার আকুল ক্রন্দন সেদিন উন্মোচিত করে এশী 
লীলার এক নূতনতর দৃশ্ঠপট। দন্থ্যর উর জীবনে উৎসারিত করে 
ভক্তির ভাবগঞ্গা। এ গঙ্গায় অবগাহন করিয়া কৃতার্থ হয় লক্ষ লক্ষ 

নরনারী । 

জ্ঞানদেব ছিলেন মারাঠার ভক্তি-আন্দোলনের পথিকৃৎ, পন্ধার- 

পুরের বিঠঠল সম্প্রদায়ের প্রধান নেতা । বিরাট প্রতিভা ও ভক্তি 
এম্বধ্যের অধিকারী তিনি। কিন্তু ভক্তি আন্দোলনকে জনজীবনের 
সর্বস্তরে বিস্তারিত করার স্থযোগ তেমন পান নাই, কারণ, স্বল্লায় 

হইয়। তিনি জন্মিয়াছিলেন। উত্তর কালে তাহার ব্রত উদযাপনের 
ভার পড়ে নামর্দেব আর তৃকারামের উপর। 

জ্ঞানদেব গড়িয়া তোলেন জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির আন্দোলন, আর 
নামদেব আনয়ন করেন শুদ্ধ! ভক্তি । উভয় সাধকেরই এ ভক্তিধারার 

সিঞ্চনে সারা মহারাষ্ট্র তৃপ্ত হয়। 

নামদেব বয়সে জ্ঞানদেব হইতে কয়েক বৎসরের ছোট ছিলেন। 

জ্ঞানদেবের -অকাল মৃত্যুর পর তিনিই হন দাক্ষিণাত্যের ভক্তিধর্দ্ের 
উৎস, আর এই ধর্ম প্রায় .চুয়াক্স বংসর তিনি প্রচার করিয়া বান। 
পন্ধারপুরের বিঠঠল সম্প্রদায়কে দাড় করান দৃঢ় ভিত্তিতে। 
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ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগ হইতেই বৈষণব-তীর্৭ঘরূপে পদ্ধারপুর 
প্রসিদ্ধ হয়। জ্ঞানদেব, নামদেব, একনাথ ও তুকরামের প্রচারের 
মধ্য দিয়! ছাড়াইয় পড়ে প্রভু বিঠঠলজীর মাহাত্ম্য । ইহার ফল হয় 
সুদূরপ্রসারী ৷ মহারাষ্ট্রে অধ্যাত্মজীবনে এমন এক ধর্ম আত্মপ্রকাশ করে 
যাহা জাতিবর্ণনিৰিবশেষে সকলকে বৈষ্ঞবীয় ভক্তির অধিকার দেয়। 

পন্ধারপুরে প্রাপ্ত এতিহানিক নিদর্শন হইতে কিন্তু প্রমাণিত হয়, 
প্রাচীনকালে এখানে শৈব উপাসকদের প্রভাবই ছিল বেশী। অনেকের 
মতে, এখানকার তীর্থাধিপতি বিগ্রহও আদিতে ছিলেন শিব। 

প্রাচীন মন্দিরের প্রধান পুজারী ছিলেন আচার্য পুণুলিক। কর্ণাট 
হইতে তিনি এস্থানে আসেন এবং অসাধারণ যোগবিভূতিসম্পন্ন 
মহাপুরুষ বলিয়। চারিদিকে খ্যাত হইয়। উঠেন। 

আচার্য পুগুলিক কিন্তু শিব ও বিষণ উভয়েরই উপাসক ছিলেন । 
তবে উত্তরকালে বিশেষ করিয়া পন্ধারপুরের কৃষ্ণবিগ্রহ বিঠঠলজীর 
মাহাত্ম্যই তিনি প্রচার করিতে থাকেন। ভক্তিবাদী বিঠ$ল সম্প্রদায় 
ই'হারই নেতৃত্বে সংগঠিত হইয়া উঠে এবং ভক্তিবাদের " প্রচার ও 
নামকীর্তনে ব্রতী হয়।১ 

পরবর্তীকালে ভক্ত নামদেবের সময়েই পদ্ধারপুরের এই কীর্ভন- 
সমাজের মর্যাদা ও প্রভাব বাডিয়। যায়। এখানকার সাধকদের 

কেন্দ্র করিয়। ভক্তির প্রবাহ দিকে দিকে ছড়াইতে থাকে । 

১২৭৭ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রের এক ক্ষুদ্র গ্রাম নরসিংহপুরে নামদেব 

১ এই প্রসঙ্গে পন্ধারপুর বিগ্রহ বিঠঠলজী সম্পর্কে ডক্টর পি, আর 
ভাঁারকরের একটি মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখধোগ্য । তিনি বলেন, কুফবিগ্রহ 
বিঠঠরন্ীর নামের অন্ততম বিশেষণ পার বা শুত্রবরণ। এই বিশেষণের 
মধ্য দিয়া বিঠঠস সম্প্রদায়ের ভকগণ প্রচার করিয়াছেন যে, শিব ও কৃ 
একই পরমততরণপে বিরাজমান । ত্র: মিষিসিধ্ম্ ইন মহারাষট্র--আর, ডি, 
ঝানাড়ে £ পৃঃ ১৮৩ : 

৪ 
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'হন। কোন অভিজাত বা! বিত্তবান পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ 
করেন নাই । পিত৷ দামাশেট নিম্নবর্ণের এক নগণ্য দরজি। হাটে 
বাজারে নিজের সেলাই কর! জামাকাপড় বিক্রয় করিয়া কোনমতে 

তাহার সংসারের ব্যয় নির্ববাহ হয়। 

শিশুপুজ ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র দরজি দাঁমাশেট ছুটিয়া যান ব্রাহ্মণ 
পাড়ায় । 

বাবাজী এখানকার এক প্রসিদ্ধ গণৎকার | গ্রামে কোন শিশু 
জন্মিলেই লোকে তাহার কাছে উপস্থিত হয়। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ খড়িপাতি 

নিয়া বসেন, বলিয়া দেন শিশুর ভরিষ্যৎ | 

দামাশেট প্রণাম করিয়। কহিলেন, “বাবাজী, দয়! ক'রে এ দাসকে 

বলে দিন, ছেলেটি আমার প্রকৃত মানুষ হবে তো? দীর্ঘজীবী হবে 
তো? ছুঃখে দারিদ্র্যে এমনিতেই তে। দিন চলছেন, তার ওপর ছেলে 
যদি সংপথে না থাকে, ছুটো পয়সা! রোজগার না করে, তা হলে বুড়ে। 
বয়সে দাড়াবো কোথায়? আর স্বল্লায়ু যদি হয়, সে আঘাতই বা সহ 

করবে। কি ক'রে ?” |] 
গণনা শুরু হয়। কিছুক্ষণ বাদে বাবাজী ম্মিতহাস্তে কহেন, 

“দামাশেট, তুমি দেখছি মহা! ভাগ্যবান। তোমার এ ছেলে হবে 

বিপুল এশ্বধ্যের অধিকারী । ভেবোনা, দীর্ঘজীবনও সে পাবে ।” 

“কাঙালের ঘরে আসবে এতে। ধন দৌলৎ? বাবাজী, এ আপনি 

কি বলছেন? ভালে! ক'রে দেখুন। ভূল হয়নি তো! ?” 

“ন] বাবা, গুরুকৃপায় গণনায় কখনো৷ আমার তুল হয় শা। তবে 

কি জানো, তোমার ছেলে যে ধরণের ধনরত্ব আনবে, তা দিয়ে তোমার 

বৈষয়িক ছুঃখকষ্ট কখনো ঘুচবে না। এ জীতক অধিকারী হবে 
অধ্যাত্ম-এই্বর্যের। অতুল ভক্তিধন সে অজ্জন করবে। ভক্তিচন্দনে 
চ্চিত ক'রে গাথবে অগণিত অভঙ-পদের মালা । এ পবিত্র মালা 

কণ্ে পরে তৃপ্ত হবে দেশের জনগণ 1” 
পুত বি্তবিষয়ের মধ্যে জড়িত হইবে না, ধন উপার্জনে থাকিবে 

তাং সাঃ (৯) ৫ * ] ৫ 
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তাহার বিভৃষ্ণ' । বেশ তো, তাহাই যদি বিধিলিপি হইয়া থাকে তো 
দামাশেট মনে কোন খেদ রাখিবেন ন1। 
দ্ামাশেট দরিদ্র গৃহস্থ বটে, কিন্তু টাকা কড়ির লোভ তাহার 

নাই। সৎপথ হইতে একটি দিনের তরেও তাহাকে কেহ বিচ্যুত হইতে 
দেখে নাই। উতানে পতনে, স্থুখে হঃখে ভগবানের চরণেই চিরদিন 
আত্মসমর্পণ করিয়া আছেন। পুক্র বিত্বের অধিকারী নাই-বা৷ হইল? 
সে সং হোক, ধর্মপথে থাকুক, তবেই হইবে দামাশেটের তৃত্তি। 

গণৎকারের এই ভবিষ্যদ্বাণী কিন্ত ফলিতে দেখ! যায় নাই। বয়স 

বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বালক মহা! ছুর্দাস্ত হইয়া উঠে। তারপর সংসর্গ- 

দোষে পরিণত হয় এক হূদধর্য দন্ুতে। নরঘাতকরূপে এ অঞ্চলে 

কুখ্যাত হইয়৷ উঠে। 
পুত্রের কুকীত্তির কথ! প্রায়ই বৃদ্ধ দামাশেটের কাণে আসে । 

সারা অন্তর ব্যথায় ভরিয়া উঠে। ভগবানের চরণে আণ্তি জানানো 
ছাড়া আর যে তাহার করার কিছু নাই। 

আন্বোধিয়া মন্দিরের সেদিনকার এ অস্বারোহীই দরজী দামাশেটর 

পুজ সেই দম্থ্য। আর্ত বিধবা আর তাহার স্বামীহস্তার সেদিনকার এ 
নাটকীয় সাক্ষাৎ ঘটায় এক অঘটন। দস্ত্যজীবন হইতে বাহির হইয়। 
আসে এক পরম বৈষ্ণব । 

পন্ধারপুর বিঠোবা-মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া এ সময়ে ভক্তিসাধকদের 
যে মধুচক্র গড়িয়। উঠিয়াছিল, নামদেব আত্মপ্রকাশ করেন তাহারই 
মধ্যমণিরপে | 

জ্রানদেবের অপূর্বব ভক্তিরসাশ্রিত রচন! 'জ্ঞানেশ্বরী” এ সময়ে 
প্রকাশিত হইয়াছে, বিঠঠল সম্প্রদায়ের মুখপাত্ররূপেও তিনি পরিচিত 
হইয়৷ উঠিয়াছেন। ভক্তি-আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি করিতে পদ্ধারপুরে 
সমাগত হইতেছে বিশিষ্ট সাধকের দল । নামদেবও আসিয়া এই সঙ্গে 
যোগ দিলেন। 

৬৬ 
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পাপ,কলুষময় ষে জীবন পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছেন, তাহা 

নিঃশেষে ধুইয়া মুছিয়া! ফেলিতে হইবে । এজন তরুণ ভক্ত নামদেবের 
চেষ্টার অবধি নাই। 

দিনের পর দিন অন্ুশোচনার আগুনে দগ্ধ হয় তাহার সংস্কারের 

বীজ। প্রভু বিঠঠলজীর রূপাম্বত পানে, আর নাম সঙ্গীতে থাকেন 
তিনি সদ! বিভোর । কৃচ্ছ ব্রত, ধ্যানজপ ও স্তুতি কীর্তনের মধ্য দিয়া 
দিনের পর দিন আগাইয়া চলে হুশ্চর সাধন! । 

মনপ্রাণ দিয়! নামরদেব ভজন পুজন করিয়া চলিয়াছেন, কিন্ত 
প্রভুর কৃপা লাভের সৌভাগ্য হয় কই? বারবার মনে জাগে আলোড়ন, 
চিন্ময়ধামের ছুয়ার আজো! তো নয়ন সমক্ষে উন্মুক্ত হইতেছে না । 

সেদিন আরতি ও বৃত্য-কীর্তন সবেমাত্র শেষ হইয়াছে, মন্দিরের 
অলিন্দে বসিয়া গিয়াছে আনন্দের হাট। 

প্রমভাগবত জ্ঞানদেব ভাবাবিষ্ট। অর্ধীনিমীলিত নয়নে তিনি 
বসিয়া আছেন। তীহার চারিদিকে গোরা কুম্হার, সন্বৎ প্রভৃতি 

বিশিষ্ট ভক্ত সাধকের দল। সাধন! ও সিদ্ধির নানা! তথ্য এবং তত্ব 
এই আসরে আলোচিত হইতেছে। 

গোরা! কুম্হার পন্ধারপুর সমাজের এক সর্বরজনমান্য ভক্তিসিদ্ধ 
মহাপুরুষ । এ অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে এই প্রবীণ সাধকের 
সিদ্ধাইরও খ্যাতি আছে প্রচুর। প্রসঙ্গক্রমে জনৈক ভক্ত আব্দারের 
স্বরে তাহাকে কহিলেন, “গোর! চাচা, একটা প্রশ্ন আমার রয়েছে। 

কৃপ। ক'রে যদি উত্তর দেন, তবে নিবেদন করি |» 
«সে কি কথা বাবাঃ যে ছুটে দিন বেঁচে আছি, তোমাদের কল্যাণ 

ক'রেই যে যেতে চাই। বল বল, কি তোমার প্রশ্ন,” সন্সেহে ভক্তটির 
দিকে তাকাইয়া! গোর! উত্তর দেন। 

লোকটি চতুর। হাসিয়া! বলে; “নগণ্য লোকের এ এক অতি 
নগণ্য প্রশ্ন, গোরা চাচ1। কিন্তু কথ! দিতে হবে--আপনি এর উত্তর 
আমায় দেবেনই। প্রতিশ্রতি না৷ পেলে আর এগ্চবোনা।” 

৪. 
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গোরা হাসিয়া কহেন, “আচ্ছা বাবা, বল। কথ দিচ্ছি সাধ্যমত 

জবাব অবশ্যই দেবো 1% 

“পন্ধারপুরের এই ভক্তসভায় বিশিষ্ট সব সাধকেরাই রয়েছেন । 

কিন্তু এরা ভাগবত সাধনার কোন্ স্তরে কে অধিষ্ঠিত, বিশেষ ক'রে 

ভক্তিসিদ্ধ হয়েছেন কারা, তা আমাদের খুলে বলুন |» 
«এর কোন প্রয়োজন আছে বলে তো মনে হয় না।৮- গোরার 

মুখভাব গম্ভীর হইয়া! উঠে। 
«আপনি সিদ্ধ মহাপুরুষ । আপনার মুখ থেকে এ তথ্য জেনে 

নিতে পারলে আমাদের স্থবিধে হয়-__-এই নূতন সাধকদের মধ্যে ধার 

কৃতী, তাদের চরণে শরণ নিয়ে ধন্য হতে পারি 
“এ কি অদ্ভুত প্রশ্ন তোমার, বাবা ! প্রকান্যে করতে হবে প্রভুর 

সাধকদের যাচাই ! নানা, ত৷ হয়না, এ যে গওদ্বত্য ছাড়া আর কিছু 

নয়! আর কোন প্রশ্ন থাকে তো বল?” 

“মার্জনা করুন, গোরা চাচা । সত্যি বলছি, আমার এই প্রশ্নে 
ওঁদ্ধত্যের লেশমান্তর নেই। সংসারের তাপহুঃখ ক্রিষ্ট পথিক আমর! । 

সঠিকভাবে জেনে রাখতে চাই--পথের বাঁকে বাঁকে কোথায় আছে 
বনস্পতির ছায়া । শরণ-ধর্্ম ছাড়া আমাদের মত জীবের উপায় কই? 
গতি কই? তাই এ আশ্রয়দাতাদের চিনে রাখতে চাই» 

গোরা এবার মৃদু হাসলেন। ধীরকণ্ঠে কহিলেন, “তোমার কথায় 
যুক্তি আছে কি নেই ত৷ নিয়ে আর বিচার করবে৷ না। কারণ, তোমায় 

 প্রতিশ্র্তি দিয়ে ফেলে আমি আজ আটকে গেছি। বেশ, এখানকার 
সাধকদের সম্বন্ধে আমি তোমাদের কিছু বলবো । কিন্তু বাবা, জেনে 
রেখো, আমি কুমোরের ছেলে, কোন্ হাড়ি আগুনের তাপে কি 

রকম পুড়েছে-_তাই শুধু বলতে পারি।” 

', ; কিছুক্ষণ নয়ন মুদিয়া থাকিয়া! গোর! কুম্হার অবলীলায় বলি 
দিলেন, কে কোন্ অবস্থা লাভ করিয়াছেন। 
; জ্ঞানদেব প্রভৃতি সাধকদের প্রশংসা করার পর তিনি কহিলেন, 

খা 
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পবিঠঠল সম্প্রদায়ের মধ্যে নবীন ভক্ত নামদেবই রয়েছে এখনো কিছুট। 
কাচা। প্রথম জীবনের সংস্কার আর দেহাত্মবুদ্ধি এখনে! তার যায়দি-_- 
ভক্তিসাধনার আধার হিসাবে অর্জন করেনি উপযুক্ত সামর্থ্য” 

সভার এককোণে, নামদেব ভক্তি-নভ্রচিত্তে করজোড়ে বসিয়। 

আছেন। বর্ষীয়ান, সিদ্ধ সাধক গোরার এই মন্তব্য তীক্ষ শায়কের 

মত তাহার বুকে গিয়া বিধিল । সারা মুখ হইয়! উঠিল পাণ্ডর। 
গোরা কুম্হার শক্তিমান মহাপুরুষ । সবাই জানে, তাহার কথ! 

অভ্রান্ত। নামদেব তখনি ভাবিতে বসিলেন-__সত্যিই তো, জীবনে 

তাহার অমূতলোকের বার্তী আজো পৌছে নাই। আকুল হইয়া কত 
কাদিতেছেন, কিন্তু প্রভু বিঠোবা তো দর্শন দিতেছেন না! । হ্থাদয় 
আজে! ভাগবত জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া! উঠে নাই ! 

অন্তরে জাগিয়া উঠে তীত্র অনুশোচনা । যে অমৃত আস্বাদন 

করার জন্ঠ এত কৃচ্ছ ব্রত, এত জপতপ করিলেন, ভাগ্যদোষে সবই কি 
ব্র্থ হইয়া গেল? 

অন্তর্ধাহ ও নৈরাশ্ঠে নামদেব মুহমান হইলেন । 

রাত্রি ক্রমে গভীর হয়। ধর্মকথা ও আলোচনার শেষে একে একে 

সবাই মন্দির ত্যাগ করিয়! যান। : 

নামদেব নতশিরে গিয়। দীড়ান ভক্তচুড়ামণি জ্ঞানদেবের সম্মুখে । 
কাদিয়া কহেন, “প্রভু, বড় আশা ক'রে বিঠঠলজীর চরণে আমি শরণ 
নিয়েছিলাম। অন্তরের ব্যাকুলত! নিয়ে ডেকেছি তাকে দিনের পর 
দিন, রাতের পর রাত। করেছি কত কৃচ্ছ-সাধন। কিন্তু ক, কৃপা 
তে। আজো পেলাম না? আপনি একটু মুখ তুলে চান। ০ 
এ অধমের প্রাণ বাঁচান ।” 

ল্েহপূর্ণ স্বরে জ্ঞানদেব কহিলেন, “ভাই, শান্ত হও। বিঠোবার 
আঙিনায় পড়ে আছো! । তোমার আবার ভয় কি? আমার থেকে 
যা সাহায্য পাবার ত৷ সব সময়ই তুমি পাবে। কিন্ত ভাই, তোমার 

শি 
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চিহ্নিত গুরু আমি নই । তোমায় যেতে হবে পরমভাগবত বিশোয়া 
খেচরার কাছে। তার কাছ থেকেই মন্ত্র দীক্ষা নিতে হবে। তবেই 
তোমার জীবনে উংসারিত হবে এঁশী প্রেমের অমৃত-নিঝ'র 1 

সাধক বিশোয়! খেচরা আগে ছিলেন জ্ঞানবাদী। জ্ঞানদেবেরই 
কৃপায় কিছুদিন আগে তিনি রূপান্তরিত হইয়াছেন এক ভক্তি সিদ্ধ 

মহাঁপুরুষরূপে । 

অচিরে নামদেব বাসি গ্রামে, বিশোয়ার কাছে, উপনীত হন। 
সাশ্রুনয়নে মাগেন মহাত্মার কৃপা । 

করজোড়ে মিনতি জানাইয়া কহেন, “বাবা, নিজের আমার 

স্থকৃতি বলতে কিছু নেই। অধম, ছুরাত্মা আমি । সার জীবন কেটেছে 

দন্থাবৃত্তি করে । এমন সাহস নেই যে, আপনার কৃপা ভিক্ষা করি। 

দয়াল জ্ঞানদেব আজ পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনার কাছে। কিন্তু বাবা, 
আমার পাপের কলঙ্ক মুছে যাবে তে? পাবো তো৷ বিঠঠলজীর 
কৃপা-প্রসাদ ?” 

ভাবাবিষ্ট বিশোয়া খেচরা ধীর পদে তার দিকে আগাইয়া 

আসেন। তখনি রচনা করেন এক অভঙ়। এই সঙ্গীতের ভিতর দিয়া 
নামদেবের প্রশ্মের উত্তর মিলে £ 

_-নিষ্ঠাভরে ক'রে যাও শ্ত্রীভগবানের ধ্যান, পর্ববতপ্রমাণ পাপের 
স্ূুপও যে তাতে হয় ভন্মীভূত। এই ধ্যানেরই মাধ্যমে সাংসারিক 
জীবনের যত কিছু পাপ কলুষ নিঃশেষে যাবে ধুয়ে মুছে। বিশোয়ার 

বাণী শোন, হে নামদেব, সৌভাগ্যের তোমার থাকবে না সীমা, যর্দি 
পাও এই ভগবং-সরণির সন্ধান !-_অভঙ ৩। 

নামদেবের দেহ তখন প্রেমভক্তির রসাবেশে ঘন ঘন কম্পিত 

হইতেছে, নয়নে ঝরিতেছে পুলকবারি। নিবেদন করিলেন, “বাবা, 
এ সন্ধান ষে তোমাকেই বলে দিতে হবে। তোমার কুপালাভের জন্যই 

তো এখানে আজ এমন ক'রে ছুটে আসা ?” 
গঙ 



নামদেব 

“ভয় নেই, নামদেব। তোমার অন্তরে আজ ভগবং-প্রেমের যে 
আগুন জ্বলেছে, অচিরে তাতে দগ্ধ হবে যত কিছু অজ্ঞান আর অহঙ্কার ৷ 

নির্মোহ, নিফলক্ক হৃদয়বেদীতে সানন্দে এসে বসবেন বিঠঠলজী । 
বৎস, এ কাজে সাহায্যের জন্য তোমায় আমি দীক্ষা দেব। আশীর্ববাদ 

করছি, তোমার পরম প্রাপ্তি হোক্। 

মহাপুরুষের দীক্ষা ও আশীর্ববাদের ফল ফলিতে দেরী হয় নাই। 
বাসি গ্রামে বসিয়া নামদেব যে সাধনায় ব্রতী হন, তাহা সার্থক 

হইয়া উঠে। বিশোয়ার এক অভঙে ইহার ইঙ্গিত পাই £ 
__বিশোয়া খেচরার কাছ থেকে শোনা যায় আসল তত্ব। তার 

দৃষ্টির সামনে, সার! বিশ্বচরাচরে দীপ্যমান রয়েছেন তার পরম প্রতৃ। 

এ বিশ্বের জলে আর স্থলে, প্রস্তরে আর বৃক্ষ-লতায়, পিপীলিকা 

থেকে সর্ব্বোত্তম জীবের মধ্যে রয়েছেন তিনি ওতপ্রোত। বিশোয়া 

খেচরা করছে ঘোষণা-_সারা বিশ্বই হচ্ছে শ্রীভগবানের মৃত্তি। এই 
উপলব্ধির মহামন্ত্রই দিয়েছে সে নামদেবের কাণে, নামদেবের শিরে 

রেখেছে নিজ হস্তের কল্যাণ পরশ, অপসারিত করেছে তার খগ্ডবোধ, 
টেনে তুলেছে তাকে একীভূত গরম রসসত্তায়। ভাগবত রসের 
আনন্দে উচ্ছল হয়ে বিশোয়া বলছে আজ সবাইকে--প্রভূ জ্বানদেবের 
প্রেমের শিখায় একদিন সে ন্বালিয়ে নিয়েছিল তার সাধন জীবনের 

দীপালোক, সেই আলোকেরই পুণ্য পরশ আজ সে বুলিয়ে দিল ভক্ত 
নামদেবের জীবনে |” __অভঙ ৪। 

প্রেমভক্তির অপরূপ আলোকের দীন্তিতে ভা্বর হইয়া উঠে 

নামদেবের সাধনজীবন। অচিরে চিন্ময় লোকের ছুয়ার তাহার সম্মুখে 

উন্মুক্ত হয়, বিশোয়ার কৃপায় হন আপ্তকাম। ভক্তিসিত্ধ তরুণ 
সাধকের দিব্য দৃষ্টিতে সর্ববত্র স্কুরিত হইতে থাকে শ্ত্রীভগবানের রসময়, 
নয়নাভিরাম রূপ । 

বাসি হইতে ফিরিয়া আসিয়াই নামদের গোরা কুম্হারের কাছে 

৭9 
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গিয়। উপস্থিত হন। নিবেদন করেন, বিশোয়া খেচরার কৃপা তিনি 

পাইয়াছেন। দীর্ঘ কৃচ্ছ, ব্রত ও সাধনার ফলে লাভ করিয়াছেন দিব্য 
অনুভূতি । এবার তিনি বর্ষীয়ান মহাপুরুষ গোরার আশীর্ববাদ প্রার্থী । 

ভক্তপ্রবর গোরার রচিত এক অভঙ-গানে এই সাক্ষাতের তথ্য 
পরিবেশিত হইয়াছে £ 

- -ভিক্ত জ্ঞানধেব আর নামদেবের সম্মুখে বসে গোরা একদিন 
পরখ করেছিলেন সাধুদের, যাচাই কবেছিলেন তাঁদের অধ্যাত্বজীবনের 
উংকর্ষ। নামদেবকে তখন তিনি বলেছিলেন-_কীাচা ভাগ্ড। কিন্ত 
এবার যখন সে উপনীত হলো তার কাছে, প্রসন্নতায় ভরে গেল 

গোরার হৃদয় । নামদেবকে বললেন ডেকে, গোরা আর নামদেবে 

নেই কোন প্রভেদ। আরে জানিয়ে দিলেন নামদেবকে, তার সমগ্র 

সত্তা প্রতিফলিত হয়েছে আয়ত ছুটি নয়নে, ভাগবত জীবনের উপলব্ধি 
ঝলমলিয়ে উঠেছে নয়নতারায় ।-_অভঙ ১। 

প্রসন্নোজ্জল হাসি হাসিয়া! গোর! কুম্হার নামদেবকে বুকে টানিয়। 
নিলেন, দিলেন সাধনপথের নৃতনতব পাথেয়। 

গোরার স্বরচিত একটি অভঙ হইতে প্রমাণিত হয়ঃ ভক্ত নামদেব 

তাহার নিকট হইতেও অধ্যাত্মসাধনাব নিগুঢ় নির্দেশ কিছুটা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন £ 

_-'দাধক গোরা! তার কাণ ভরে শুনেছে অনাহত ধ্বনি। সানন্দে 

ঘোষণ! করছে সে এই জয়গৌরব। স্বয়ং বেদও পরম প্রভুর বর্ণনায় 
হয়নি সমর্থ, নিশ্চল হয়ে দাড়িয়ে আছে এই অন্তহীন প্রবাহের 

সম্মুখে । গোর! কুম্হার নামদেবকে” ডেকে বলেছে--ওগো এসো, এই 
শোভে কর স্নান, তৃপ্ত হও দিব্যলোকের অমৃত-রসে 1৮ অভঙ ৩। 

পন্ধারপুর ভক্তসমাজের অগ্রণী সাধকরপে জ্ঞানদেব তখন 
সথপ্রতিষঠিত। বিঠঠল ভক্ত সমাজের তিনি অবিসম্বাদিত নেতা । কৃপা 
করিয়। তিনিই সেদিন নামদেবকে বিশোয়া খেচরার কাছে দীক্ষা নিবার 
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জন্য পাঠাইয়। দিয়াছিলেন। নামদেব তাই স্থির করিলেন, এবার 
হইতে স্থায়ীভাবেই পন্ধারপুরের প্রেমতক্তিময় পরিবেশে থুকিবেন। 
পরমানন্দে দিন কাটিবে জ্ঞানদেবের পবিত্র বঙ্গে । 

ইষটম্ত্র জপ, বিঠঠলজীর নাম কীর্তন আর বৈষ্ঞবীয় দৈন্ের সাধন! 
_জ্ঞানদেবের নির্দেশে এই তিন ধারায় বহিয়া চলে ভক্ত নামদেবের 
সাধনজীবন। 

জ্ঞানদেবের মহান গ্রন্থ জ্ঞানেশ্বরী ও অমৃতান্ুভব-এর খ্যাতি 
তখন ভারতের দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পন্ধারপুরের বিঠঠল 
ভক্তদের সাথে মিলিয়া তিনি উৎসারিত করিতেছেন প্রেমভক্তি ও নাম 
কীর্তনের রসআোত। দিক্পাল ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষরূপে তিনি সর্ব 
কীপ্তিত। এ সময়ে তাই দেশের নানা স্থান হুইতে তাহার আমন্ত্রণ 
আসিতে থাকে । 

তার্থ দর্শনের জন্য জ্ঞানদেব আগে হইতেই উৎস্থক ছিলেন। 
এবার ম্থুযোগমত একদিন বাহিব হইয়া পড়েন পরিব্রাজনে ৷ সঙ্গে 
চলেন গোরা, বিশোয়া৷ খেচরা, সন্বৎ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ সাধক। 

নামদেবও ছিলেন এই পরিরাজকদের সঙ্গে । ভারতের প্রধান 
তীর্ঘ ও তপস্াক্ষেত্রগুলি দর্শনের ম্বযোগ পাইয়। অন্তর তাহার অপার 
তৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদে ভরিয়া উঠে। 

পন্ধারপুরে ফিরিয়া আসার পর জ্ঞানদের বেশীদিন ইহজগতে 
বাস করেন নাই। তাহার তিরোধানের পর হইতে বিঠঠল সমাজের 
নেতারপে চিহ্নিত হন ভত্তশ্রেষ্ঠ নামদেব। এ সময় হইতে তক্তি- 
আন্দোলন পরিগ্রহ করে নৃতন রূপ, নৃতন প্রাণশক্তি। 

অর্ধ শতাববীরও অধিক কাল পন্ধারপুর সাধন কেন্দ্রে অবস্থিত 
থাকিয়।৷ এই সিদ্ধ মহাপুরুষ মহারাষ্ট্রের ভাগবত সমাজকে পরিচালিত 
করিতে থাকেন। 

ঞনদেব ও নামদেব দেশের ভক্তি আন্দোলনকে পরিপুষ্ট করিয়া! 
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গিয়াছেন। কিন্তু উভয়ের প্রচারিত ভক্তিবাদের তত্ব ও আদর্শের 

মধ্যে পার্থক্য অনেকটা ছিল । জ্ঞানদেব তাহার রচনা, উপদেশ ও 

জীবনলীলার মাধ্যমে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি প্রচার করেন, আর নামদেব 

জোর দেন শুদ্ধাভক্তি, নামতন্ব ও নামকীর্তনের উপর । 

নামদেবের আরো। এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে। দাক্ষিণাত্যের 

ভক্তিধর্দ্দে তিনি আণয়ন করেন এক ব্যাপক সর্বজনীন চেতনা । এই 

চেতনা উদ্বেধিত হওয়ার ফলে ভক্তির প্রবাহ ছড়াইয়া পড়ে সমাজের 

সর্বস্তরে । 

জীঁতিবর্ণ নিবিবশেষে সকল মানুষকেই এই ভক্তি সাধনায় নামদেব 

আহ্বান জানান। এই আহ্বান শুধু মহারাষ্ট্রেই নয়, সারা দক্ষিণ 

ভারতেই সাড়া জাগাইয়া তোলে । 

তখনকার দিনে পন্ধাবপুর ছিল মহারাষ্ট্রের দেওগিরি রাজ্যের 

অন্তগতি। নামদেনের অত্যুদয় কালে এই দেওগিরির রাষ্্ীজীবনে দেখা 
দেয় এক বড় ছর্দব। 

১৩০৭ খৃষ্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীর সেনাপতি মালিক 

কাফুর এই রাজা আক্রমণ করেন। খিলজী বাহিনীর আঘাতে সার! 

দেওগিরি বিপর্যস্ত হয়, সর্বত্র উঠে তীব্র হাহাকার । 
রাজ। রামদেব রাও বন্দী অবস্থায় দিলীতে নীত হন। ছয়মাস কাল 

সেখানে থাকার পর থিলজী সম্রাটের করদ রাজারূপে তিনি দেশে 

ফিরিয়া আসেন। হুশ্চিন্তা ও হতাশায় জর্জরিত রামদেব রাওএর 

মৃত্যু ঘটে ইহার তিন বংসর পরে। অতঃপর দিল্লীর স্লতান দেওগিরি 
নিজ অধিকারভূক্ত করিয়া নেন। 

রাষ্ট্রীয় জীবনের এই বিপধ্যয় মহারাষ্ট্রের সমাজ-জীবনকেও চঞ্চল 
করিয়া তোলে । সর্বত্র দেখ। দেয় অস্বস্তি, ভীতি আর হতাশ! । 

এই হূর্যোগের দিনেই নাম্দেবের আবির্ভাব। তাহার ব্যক্তিত্ব, 
আর ভাগবত জীবন সাধারণ মানুষের জীবনে বুলাইয়! দেয় সান্বনার 

৪ 
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অমৃত প্রলেপ, সঞ্চারিত করে ভাগবত বিশ্বাসের শক্তি ও উদ্দীপনা । 

মহারাষ্ট্রের পথে প্রান্তরে, প্রতি জনপদে, গীত হইতে থাকে তাহার 
মধুস্রাবী অভঙ সঙ্গীত। 

নামদেব ও তাহার সমকালীন সাধকের ভক্তি আন্দোলন সম্পর্কে 

মহারাষ্ট্রের ধর্্ম-সংস্কৃতির গবেষক, অধাপক পটবধ্ধন লিখিতেছেন - 

“ভক্তির ছুয়র এ সাধকেরা সদাই রাখিয়াছিলেন সর্ববজনের জন্য 
উন্মুক্ত । যে-ই একবার ইহার ভিতরে প্রবেশ করিত, অমনি সে 
গৃহীত হইত অন্যতম ভ্রাতারপে ৷ শুধু তাহাই নয়, ভক্ত সাধকরূপেও 
মর্যযাদা তাহার অমনি বাড়িয়া যাইত। সন্ত বলিয়া লোকে তাহাকে 

ডাকিত। গরুড়ধবজা, কীর্তন-সামিয়ানা ও পতাকার নীচে দীড়াইয়া, 
করতাল হাতে বিঠঠলজীর নাম একবার উচ্চারণ করিলেই সে চিহ্চিত 

হইত ভাগ্যবান ভক্তরূপে। এই কীর্তননভার আকাশ বাতাঁস ছিল 

পরম পবিত্র । সমগ্র স্থানটিতে বহিয়া যাইত স্বর্গীয় নিঃশ্বাস, আর 

সকলেই ছিল এক পধ্যায়ের। মানুষে মানুষে কোনরূপ তারতম্যের 
ভাব ছিল অচিন্ত্যনীয়। সত্যকার প্রেম, অকৃত্রিম প্রেম, এই ভক্ত- 

গোষ্ঠীর মধ্যে ছিল বিরাজিত-_তাই সেখানে উচ্চ নীচ, ধনী নিধনের 
পার্থক্য করার প্রশ্ন উঠিত না । সবাই ছিল সমধক্মী। 

“বৈষম্যের মনৌভাব এখানে ছিল বিলুপ্ত। তাছাড়া, অহঙ্কার 
আভিজাত্য ও এঁতিহোর ভেদবুদ্ধি বা এককেন্দ্রিকত! জীয়াইয়া রাখার 
কোন উপায় ছিল না। যে কোন মানুষ-_ত৷ সে দূর্বল, রোগরিই, খজ্জ 

বা অন্ধ যাহাই হোক ন|! কেন--উন্দীপিত হইত প্রবল শক্তিতে । এক 
প্রেম- একই আশা» বিশ্বাস ও প্রেমের উদার স্বপ্ন তাহারা দেখিত। 

ইষ্টদেব বলিয়। সাধারণ ভক্ত মানুষ ধাহারই চরণে নতি জানাক্ ন। 
কেন--তিনি বিঠোবা, দত্বাত্রেয় বা নাগনাথ, যিনিই হোন না কেন 
সকলেই ছিল এক, সকলেই ছিল অবিভাজ্য প্রেমের সুত্রে বিধৃত । 
বয়সের পার্থক্য, স্ত্রীপুরুষের ভেদ, জাতি বা বর্ণের গণ্তী ভক্তদের 
এই পবিত্র ক্ষেত্রে কখনো! টানা হইত না। প্রেমের আনন্দে, ভগবৎ- 
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সেবার শাস্তি ও পরিতৃপ্তিতে, নৃত্যকীর্তনের আবেশের পশ্চাতে, সদা 

জাগ্রত ছিল একই অগ্নিময় উদ্দীপন। 1৮১ 

দাক্ষিণাত্যের ভক্ত সাধকেরা সকলেই নাম কীর্তনের উপর জোর 
দিয়। গিয়াছেন। কিন্তু এইসব সাধকর্দের মধ্যে নামদেবের প্রচারিত 

নাম-প্রেমেব প্রসিদ্ধিই সব চাইতে বেশী। একদিকে ছিল তাহার 
পন্ধাবপুবের কার্তনসভা--এই সভার মধ্যে দিয়া দিনের পর দিন 
বিস্তারিত হইত নামামুতের ধারা, আর একদিকে এই অমৃত উচ্ছুলিত 

হইয়! উঠিত ভক্ত সাপারণের কণ্ঠে কে হৃদয় গলানো অভঙরাজির 
মধ্য দিয়া। নামের চারণ দিনের পর দিন এমনি ভাবেই উদ্যাপন 
করিতেন তাহার ধন্ম জীবনের মহান ব্রত। 

নাম-মহিমার কথা নামদেব বাব বার তাহার অভঙে গাহিয়াছেন £ 

-_শ্বিলস্ত আগুনের লেলিহান শিখা! ঝেষ্টন করেছিল পাণ্ডবদের অরণ্য 

কুটিব। কিন্তু নাঁমবসের প্রসাদে সেদিন তারা পেয়েছিল পরিত্রাণ। 
পুবাণে বয়েছে লেখা গোচারণ-রত রাখালের নামের বলে নিষ্কৃতি 
পেয়েছিল আগুনের হাত থেকে, এড়িয়েছিল নিশ্চিত মৃত্যু । হন্তুমানকে 
যায়নি দগ্ধ করা, কারণ, সে যে সদাই ডুবে ছিল রামনামে । অগ্নি গ্রাস 
করেনি প্রহ্নাদকে--ভক্তবীর নামজপে ছিলেন মত্ত। সীতার অন্তরে 

জেগেছিল রঘুনাথের স্মৃতি, তাইতে! অগ্নি তাকে এতটুকু করলে! না 
স্পর্শ। লঙ্কাদহনের ছুর্দৈবের মাঝে বিভীষণের প্রাসাদ পেলো রক্ষা, 
কারণ, প্রেম হয়েছিল তার ভগবানের নামের সাথে ।__অভঙ ৫। 

_-এই নিঃসীম স্য্টির মাঝে ঈশ্বর আমার রয়েছেন প্রচ্ছন্ন হয়ে, 
কিন্তু তার নামের ঝুধাকে তো! পারেননি তিনি লুকিয়ে রাখতে । যখনি 
এই নামের তরে হই অধীর, অ-ধরা অমনি এসে দেন ধরা, তার কৃপার 
হয় অপরূপ প্রকাশ ।-_-অভঙ ৬৬। 

১। মিটিসিজম্ ইন্ মহারাষ্ট্র বেলভালকার রাখাড়ে পৃঃ ২০৯ হইতে 
উদ্ধত ও অন্দিত। 

শি 
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পরম প্রভুর জন্য, তাহার নামামৃতের জন্য ভক্ত নামদেব বিবাগী 
হইয়াছেন, ছাড়িয়াছেন তাহার সর্ববন্থ। এই চরম দানের ফলেই যে 
ঘটিয়াছে তাহার পরম প্রাপ্তি! তাই তাহার মধুর অভঙগুলিতে 
নিহিত রহিয়াছে বৈরাগ্য ও ত্যাগ তিতিক্ষার প্রশস্তি। সর্ববন্থ ন 

বিলাইয়। দিলে যে সর্ববময়ের প্রতি সত্যকার প্রেম উপজিত হয়না ; 
হয় না তাহার কৃপারসের বর্ণ। সংসারকে না৷ ছাড়িলে হয় ন৷ 
সংসারের সার গ্রহণ। নামদেব তাই বলিতেছেন £ 

_-হাতে নিয়ে মধুনিত্যন্দী বীণা, কে নিয়ে প্রভুর নাম-সঙ্গীত, 
আমি দাড়াবে গিয়ে তার মন্দিরে । পানাহার করবে! ত্যাগ, করবো 

সদা তার অনুধ্যান। মনের পট থেকে যুছে যাবে পিতামাতা, পত্বী- 

পুজের স্থতি, দেহবোধ যাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে। ওগো+ নামের সমুদ্ধে 

' নামদেব যাবে চিরতরে তলিয়ে 1৮ অভঙ ৭৭। 

--ভাই, সংসারকে বজায় রেখে ঈশ্বরকে কি করে তুমি পাবে ? 
তা যদি হতো; তা'লে সনক হতেন না সর্ববত্যাগী- ঈশ্বর পাগল। 

গৃহস্থীতে থেকেই যদি প্রভু আমার হতেন লভ্য শুক তাহলে বেরিয়ে 
যেতেন না বনে। তাই দেখেই তো নামদেব ছেড়েছে তার আত্ম- 
পরিজন-_সব কিছু । কাঙালের মত কেবলি ছুটে চলেছে পরমপ্রতুর 

পানে ।”_অভঙ ৮৩। 

সর্ববত্যাগী মহাপুরুষ নামদেব। দৈম্ত ও বৈষ্বীয়তার এক মূর্ত 
বিগ্রহ তিনি। তাই তে। দলে দলে মারাঠী নরনারী তাহার কীর্তন 
সভায় যোগ দেয়, তাহার দর্শন মানসে পন্ধারপুরে ভীড় করে। এই 
ভক্ত দর্শনার্থারা সৎ গৃহস্থ । সুস্থ, সুন্দর পরিবেশে, আত্মপরিজনে ঘেরা 

থাকিয়াই তাহারা ঈশ্বরের কৃপা লাভ করিতে চায়। নামদেবের 

কাছে মিনতি জানায়, “প্রভু আপনার বাদী তো! চর ত্যাগের বাণী। 
সে ত্যাগের যোগ্যতা আমাদের কই? অভাগা, হূর্ববল জীবের জন্য 
আপনার কি ব্যবস্থা, তাই বলুন ।” | 

ণখ 
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নামদেবের কতকগ্চলি জনপ্রিয় অভঙে এই ভক্তদের জন্য পথের 
নির্দেশ রহিয়াছে £ 

_যা'ই থাক্ না তোমার বৃত্তি আর কর্ম, প্রভুর দিকে লক্ষ্য 
রেখে সদাই থাকবে স্থির। গ্যাখো, বালক আকাশে ঘুড়ি ওড়ায়, কিন্ত 

হাতে ধরা থাকে শক্ত ডুরি। চোখ ছুটে থাকে নিবদ্ধ ঘুড়ির .দিকে, 
ডুরি নিয়ে ব্যস্ত হবার নেই তার প্রয়োজন । দেখবে এসো” গুজরাটের 

মেয়েদের । শিরে. তাদের সাজানো আছে ঘড়ার পর ঘড়া, হাত 

হুলিয়ে হেঁটে চলেছে অবলীলায়, কিন্তু মন রয়েছে ঘড়ার ওপর । 

স্বৈরিণী নারীর মন বাস! বেঁধেছে তার নাগরের রূপে । তস্বরের শূন্য 
দৃষ্টি সদাই পুড়ে রয়েছে লোকের সোনাদানায়। কৃপণের লোভাতুর 
মন জড়িয়ে আছে তার বিত্ত সঞ্চয়কে। সব মানুষই এমনিভাবে, 

৮তার কর্মের জালে জড়িয়ে থেকেও, অনুধ্যান করতে পারে প্রাণপ্রতভুর 

চরণকমল | __অভঙ ৮৫। 

নামদেব সিদ্ধপুরুষ, পরম কৃপালু তিনি। তাই ভক্ত ও মুক্তিকামী 
মানুষের সঙ্গে আর্ত নরনারীর ভীড় সদাই তাহার ছুয়ারে লাগিয়াই 
আছে। ইহাদের কেহ আসে রোগমুক্তির জন্য, কেহ চায় শোক-দগ্ধ 
হৃদয়ের স্বালার উপশম । ছৃঃখ দারিদ্র্য মোচনের জন্য কেহ জানায় 

আকুল প্রার্থনা । ভক্তি রসাত্মক অভঙের মধ্য দিয়। এই সব তাপিত 
জনগণের জন্য আসে নামদেবের বাণী £ 

_-মানুষ ভুলে যায়--তার এই ব্যাধির স্বালা, সংসারের ছঃখ 
দহন, সৃষ্টি করেছে সে নিজে। তার পাপকর্মই টেনে নামিয়েছে 
তাকে এই রোগশোক ছৃঃখহুর্দশার পঙ্কে। ওগো, ভাবো একবার, 
ষেতিক্ত ফলের বীজ করেছে৷ রোপণ, তাতে কি ক'রে ফলবে মধুর 
রসাল ফল? আকন্দের কুঁড়ি থেকে হয় কি কখনো সুম্বাহছ কদলী 
উদুখলের দণ্ড দিয়ে কি তৈরী হয় ধনুকের বাণ? যতই চূর্ণ কর 
পাথরের পি, জল হবেন! নিষাশিত। ওগো, ভাগ্য বিড়ম্বন! নিয়ে. 
ক্রোধ ক'রে লাভ নেই, বরং ভাবে কৃতকর্মের কথা | অভঙ-৯২ 

প্৮ 



নামদেব 

যে কোন সামাজিক ছুর্ণীতি ও হুড্ৃতির বিরুদ্ধে ভক্ত নামদেবের 
উম্মার সীম! ছিলনা । স্বরচিত সঙ্গীতে তিনি গাহিয়া গিয়াছেন ঃ 

--পরনারীর আকর্ষণে হয়োনা অন্ধ | নামদেব বলে-_এ আকর্ষণ 

আর লোভ এগিয়ে আনবে তোমার নিশ্চিত বিনষ্টি। এই পাপেই 
ভম্মাস্তুর হয়েছিল ধবংস। এরই ফলে চন্দ্র পড়েছিল ক্য়রোগের কবলে, 

ইন্দ্ের দেহে হয়েছিল সহস্র গর্ত ।-_অভঙ ১০২। 
_-নামদেব বল্ছে সাধনকামী সব মানুষকে- শান্ত ও বীতরাগ 

আমরা তখনি হবো, যখন রূপসী নারীর নয়নবাণে আর হবোন! বিদ্ধ। 
আত্মজ্ঞানের পথে চলার কথা তখনি আসবে, যখন দেখা যাবে__ 

ক্রোধ আর প্রেম ছুই-ই হয়েছে তরোহিত, হয়েছি আমরা নিস্তরঙ্গ ৷ 

অহংবোধ বিলুপ্তির কথা যাবে না মুখে আনা, যদি ভেতরকার সত্তাকে 

না ক'রে তুলি শুচিশুভ, অনিন্দনীয় ।৮__-অভঙ ১০৩। 

সাধু সম্তভ এবং যোগী মহাপুরুষদের সম্পর্কে নামদেব কতকগুলি 
জনপ্রিয় সঙ্গীত-পদ রচন! করিয়া গিয়াছেন। সাধনা ও সিদ্ধির প্ররুত 
মূল্যায়ন ইহাতে পাই £ | 

_-“নামদেব বলছে, শোন ভাইসব, অধ্যাত্মজীবনের রজক হচ্ছে 
সাধু সম্তের দল। চৈতন্যোদয়ের সাবান তার৷ লাগায় মানুষের মন- 
বস্ত্রের কাচে ত৷ প্রশান্তি আর স্থিধ্যের ধোপীপাটে, জ্ঞানের নির্মল 
শ্রোতধারায় করে ধৌত। এমনি করে পাপের কলঙ্ক-কালি করে 
তারা নিশ্চিহ।৮ 

_-ধিকৃ সেই রাজারা রা সুর 
সেই বিস্তবিষয় আর পুজ্র কন্ঠায় ধিক্, যার দ্বারা হয়ন। সাধুসেবা। 
ধিক্ সেই জীবনধারায়, যাতে নেই ভগবানের আরাধনা । ধিক্ সেই 
সঙ্গীতে আর বিষ্তায়, ষ! হয় না নিবেদিত প্রাণপ্রভুর নামে । ধিক সেই 
মানর জীবনে, ঘ! হয়নি কেন্দ্রীভূত শ্রীভগবানে ।-_-অভঙ ১০২ । 

--“প্রেম সাগরে ডুবেছেন বলে তিনিই করতে পারেন দাবী, মান 

গর 



ভারতের সাধক 

আর অপমান ধার কাছে হয়েছে সমতুল। বন্ধু আর বৈরী ছই-ই 
ধার চোখে হয়েছে সমান, তিনিই তে। পরমপ্রভুর প্রেমভাজন। ্্ণ 
আর কর্দম যিনি করেন সমজ্ঞান, তাকেই তো৷ বলা যায় সার্থক 
ষোগী। সেই শুদ্ধাত্মা মহাত্বাই ধরেন শোধনের মহাশক্তি। ওগো, 

ত্রিলোক শুচি হয়ে ওঠে তার পুত চরণের স্পর্শে ।-_অভঙ ১১৪। 
নামদেবের মতে, প্রকৃত সাধু তিনিই _ হৃদয়ে ধাহার বাস করেন 

শ্রীনিবাস । এই প্রকৃত সাধু শুধু ভগবানকে বুকে ধরিয়া রাখার 

শক্তিই অঞ্জন করেন না, অপরেরবুকেও এই পরম বন্ত সংস্থাপন 
করিতে তিনি সমর্থ। শক্তি আর করুণা- এই ছুইয়েরই এশ্বর্ষে 
সাধু থাকেন এঁই্বর্্যবানা। এ সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতার কথাও তিনি 

উল্লেখ করিয়াছেন £ 
-__ওরে ভাই, তিনিই তো সার্থকনামা৷ সাধু, আশ্রিতকে যিনি 

করাতে পারেন ভগবং-দর্শন। কি ভাগ্যবান এই দীনাতিদীন ভক্ত 
নামদেব! সে যে প্রত্ক্ষ করেছে তার শ্রীভগবানকে সাধুগোষ্ঠীর 
মাথার মণিরূপে । 

নামদেবেব অভঙে, আর তাহার সাধন নির্দেশে ধ্বনিত হইয়াছে 

পরম আশ্বীসের বাণী। দীন ভক্তের জন্য, মুক্তিকামী মানব মাত্রেরই 
জন্য, তিনি উচ্চে তুলিয়া ধরিয়াছেন ভগবানের করুণাঘন সত্তাকে । 
তাই তাহাকে বলিতে শুনি ঃ 

__দিশ্বরোপলান্ধর শক্তি মহা কল্যাণময়, আর এ শস্তি হচ্ছে 
শ্রীভগবানেরই দান। করুণাময় নিজে থেকেই যে এসেছেন এগিয়ে, 
'যুগিয়েছেন ছূর্ববল মানবকে তার উত্তরণের সামর্থ। নির্জন গহন 
বনে গোমাতা! প্রসব করে বাঁছুরকে, কিন্তু কে ঠেলে দেয় নবজাতককে 

তার মাতৃম্তন্ের দিকে? ভূজঙ্গ-শিশুকে কে শেখায় দংশন করার 
কৌশল? মোগর! পুষ্প অবলীলায় সোজ। হয়ে দাড়িয়ে থাকে তার 
লতার ওপর, কে তাকে বলে,-_-ওগো» বিতরণ কর তোমার বুকের 

| এ 



মাছে . 

সৌগন্ধ? মাকাল লতার শেকড়ে সেচন কর হঞ্ধ আর মধু, কিন্ত কল 

তার থাকবে তেমনি তিক্ত । ইক্ষুকে যতই কাটো খণ্ড খণ্ড ক'রে, 
যতই করো! চর্ববণ, মধুর স্বাদ তার থাক্বে অব্যাহত। তাইতো 
নামদেব বলছে--এমনিভাবে সহজাত হয়ে রয়েছে মানুষের ঈশ্বর- 
লাভের শক্তি, এই শক্তিবলেই সে লাভ করবে তার পরম প্রভুকে।' 
»অভঙ ১৩৫ । 

ভক্তিরসের সমৃদ্ধি, আবেগধন্মিত। ও আন্তরিকতায় দাক্ষিণাত্যের 
ভক্তেদের অভ ভরপুর । সমকালীন ধর্মান্দোলন ও সমাজ জীবনকে 
এগুলি গভীরভাবে নাড়। দিয়াছিল। এই সর্ববজনপ্রিয় কাব্যসঙ্গীতের 

সংবেদন ও সাধন-ইঙ্গিত বহু মানুষের হৃদয়ে জাগাইয়া তুলিয়াছিল 
অমৃতময় জীবনের আকাজিঙ্ষা। ৷ 

মারাঠী অভঙ-রচয়িতাদের মধ্যে সর্ব প্রথমে প্রসিদ্ধি লাভ করেন 
জ্ঞানদেব। তারপর ভক্ত নামদেব। মনীষা! ও জ্ঞানোজ্জরলা বুদ্ধির দিক 
দিয়া জ্ঞানদেব উচ্চতর স্তরের হইলেও পদকর্তা হিসাবে নামদেবই 
হন বেশী জনপ্রিয় । অন্তরের আকুতি, আত্মনিবেদন ও প্রসাদগুণে 

তাহার অভঙসমূহ ভরপূর। অল্পকাল মধ্যে মারাঠার দিকে দিকে 
এগুলি ছড়াইয়া পড়ে। 

এই অমূল্য সঙ্গীতের ৮০টি পদ শিখদের স্ুপ্রসিদ্ধ গ্রস্থ-সাহিবে 
পরম সমাদরে স্থান পাইয়াছে। পরবর্তীকালে প্রকাশিত, গুজরাটের 
সর্বজনশ্রদ্ধেয় সাধক, নরসী মেহতার হরমাল! গ্রন্থেও নামদেবের 

জীবন কাহিনী ও রচনার পরিচয় পাই। তুকারাম ছাড়া মহারাষ্ট্রের 
অভঙরচয়িতাদের মধ্যে নামদেবের সমকক্ষ আর কেহ ছিলেন না । 

দক্ষিণ ভারতের ভক্তিসাধনার ইতিহাসে হই নামদেবের আবি9্াব 
ঘটিয়াছিল। ফলে আসল নামদেবের, অর্থাৎ দরজী-তনয় মহাত্মা 
নামদেবের অভঙঙ-পদের সন্কলন ছুরহ হইয়াছে । এ সম্পর্কে যুক্তি ও 
তথ্যাদি উপস্থাপিত করিয়া অধ্যাপক আর, ডি রাপাড়ে লিখিতেছেন ঃ 

তাঃ সাঃ (৬)৩ ৮১ 



তারতের সাধক 

“মহাত্ম। নামদেবের অভঙ্ের প্রামাণিক সংগ্রহকাধ্য আজ অবধি 

সম্ভব হয় নাই। দরজী নামদেব ও ব্রাহ্মণ নামদেব এই ছুই জনেরই 
অভঙ কালক্রমে মিশিয়া যাওয়ার ফলে এই কাজের সাফল্য নুদূর- 
পরাহত হইয়। রহিয়াছে । ছুই জনের অভঙ পুথক করার একমাত্র 

চিহু, ব্রাহ্মণ নামদেবের রচনার শেষে রহিয়াছে__“বিষুদাসনামা” এই 
ভণিতা। এ নামেই প্রতি ক্ষেত্রে পদকর্তা তাহার আত্মপরিচয় ঘোষণ! 
করিয়াছেন। এই ব্রাহ্মণ বংশীয় নামদেব কিন্তু আমাদের আলোচ্য 
ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষের, আসল নামদেবের ছুই শত বৎসর পরে 
আবিভূর্ত হন। স্বভাবতই পূর্ববন্ূরী মহাত্মা নামদেবের অভঙ হইতে 
নিজের অভঙের পার্থক্য বজায় রাখার জন্য তিনি ব্যগ্র ছিলেন, তাই 
“বিষুদাসনামা? ভণিতায় এগুলি চিহ্নিত করেন । 

“পূর্ববর্তী নামদেব অর্থাৎ আমাদের আলোচ্য মহাত্মা বদিই 
কখনো নিজেকে “বিষুদাসনামা বলিয়া! অভিহিত করিয়া থাকেন, তবে 

তাহ! করিয়াছেন নিজেকে ভগবান বিষ্ণুর ভক্ত ও দাসরূপে পরিচিত 

করার জন্ত। আর পরবস্তাকালের ব্রান্মণ-নামদেব “বিষুদাসনামা? 
কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন শুধু একটা উপাধি চিহ্ছরূপে। উভয়ের 
মধ্যে আরো কয়েকটি পার্থক্যজ্ঞপক বিশেষত্ব রহিয়াছে । ভাবের 
সমৃদ্ধি, ভাষার প্রাচীনত্ব এবং অন্যান্ত বৈশিষ্ট্যের কথা৷ বিচার বিবেচন৷ 

করিয়৷ দেখিলে আমাদের আসল নামদেবের প্রামাণিক অভঙসমূহের 
সম্ধলন হয়তো শীঘ্রই একদিন সম্ভব হইয়া উঠিবে 1”১ 

জ্ঞানদেবের তিরোধানের পর প্রায় অর্ধ শতা্বী কাল নামদেব 
পদ্ধারপুরের ভক্ত সমাজের নেতৃত্ব করেন। এই দীর্ঘ সময়ে বনু 
সুযুক্ষু নরনারী তাহার আশ্রয় লাভে ধন্ত হয়। সমকালীন বিশিষ্ট 

সাধকেরাও এই মহাত্মার সাম্সিধ্য লাভের জন্য আসিতেন, লাভ 
করিতেন নান৷ মূল্যবান সাধন-নির্দেশ। 
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নামদেব 

ভক্ত সম্বং ছিলেন বাগানের মালী। নিম়শ্রেণীর ঘরে তাঁহার জন্ম । 

মীরাজের কাছে, অরণর্গায়ে তাহার বাসস্থান। কাজ কর্মের তাহার 

অন্ত নাই-__চাষ, জলসেচন, অনেক কিছু করিতে হয়। বাগানের 

সেবায় এতটুকও ক্রটি হইবার যে! নাই। কিন্তু সারা দিনের এত 
কাজের সঙ্গে সদাই জড়ানো থাকে পরম প্রভুর মধুর স্মৃতি। সমস্ত 
কিছুতেই ভক্তপ্রবর সম্বং দেখিতে পান তাহারই ছায়া। পরমানন্দে 
করেন ইঞ্টের অনুধ্যান। 

সেদিন আপনমনে কাজ করিতেছেন, হঠাৎ দেখিলেন, বাগানের 

সম্মুখ দিবা জ্ঞানদেব ও নামদেব পদত্রজে কোথায় চলিয়াছেন। বড় 

অপ্রত্যাশিত ছুই মহাত্মার এই দর্শন ! 

ভক্ত সম্বতের প্রাণে তখনি জাগিয়া উঠিল অভূতপূর্ব আনন্দের 
আবেশ । গভীর ইট্টধ্যানে তিনি মগ্ন হইয়। পড়িলেন। এই দিন যে 
অতীন্ডরিয় দর্শন ভাগ্যে ঘটে, তাহা তাহার সাধন জীবনকে রূপান্তরিত 

করে। উন্মোচন করে অধ্যাকলোকের সিংহদ্বার । 

ইহার পর হইতেই তিনি জ্ঞানদেব ও নামদেবের ভক্তিধর্মের 
আন্দোলনের সহিত যুক্ত হইয়া পড়েন-। 

অল্প বয়সেই জ্ঞানদেবের তিরোধান ঘটে, তাই তাহার সান্নিধ্য 

সম্বং বেশী দিন পান নাই। ফলে নামদেবের সাথেই গড়িয়া উঠে 
তাহার আত্মিক জীবনের গভীর যোগাযোগ । 

নামদেবের নামপ্রচারের ব্রত উদ্যাপনে সম্বং মালীর সহায়তা 
অনেক দিক দিয়া কার্যাকরী হইয়াছিল । ' ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে এই জনপ্রিয় 

সাধকের জীবনদীপ নিভিয়। যায়। 

মহারাষ্ট্রের সাধিকা৷ এবং ভক্তি-রসাত্মক অভঙ-রচয়িত্রীদের মধ্যে 

জনাবাঈ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। জ্ঞানদেবের 

তশ্বী মুক্তাবাঈ ছাড়।৷ আর কেহ সাধন! ও কবিদ্বের ক্ষেতে এমন সাফল্য 
দেখাইতে পারেন নাই 
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তারতের সাধক 

প্রথম জীবনে এই জনাবাই নামদেবের পিত। দামাশেটের গৃহে 
পরিচারিকারূপে নিধুক্ত হন। উত্তরকালে নামদেবের আশ্রয় তিনি লাভ 
করেন, সাধন জীবনে হন আপ্তকাম । 

ভক্তিসাধনার মূল কথা! আত্মনিবেদন। কিন্তু অহমিকা দূর ন! 

হইলে, দেহবৃদ্ধি তিরোহিত না হইলে তো! তাহা সম্ভব হয় না। চরম 
ত্যাগ তিতিক্ষ৷ ও আত্মবিনুপ্তির মধ্য দিয়াই এই সাধনার ভিত্তি গড়িয়া 
তুলিতে হয়, অন্য কোন পথ নাই। ভক্তকবি জনাবাঈ তাহার অভঙের 

মধ্য দিয়া এই তত্বটিকেই ফুটাইয়া তুলেন। 
তিনি গাহিয়াছেন-_“ভক্তির পথ নয়কো মোটেই সহজ, জ্বলস্ত 

অঙ্গারের কুণ্ড আর নদীর গভীর ছুর্গম তলদেশের সাথেই" চলে 
এ পথের তুলনা । এক মুঠো প্রাণঘাতী বিষ বা স্ুতীক্ষ তরবারির 
ঝকৃবকে ফলার কথা ভাঁবো--আর জেনে রাখো, এমনিতর মারাত্মক 

পথ দিয়ে তোমায় ঢুকতে হবে ভক্তিলোকে ! 

জনাবাঈর রসমধুর অভঙে নামদেবের সাধনজীবনের নানা তথ্য, 
“তাহার অলৌকিক শক্তির নান৷ কাহিনী ছড়ানো আছে। 

নামদেবের কপাতেই যে জনাবাঈর আধ্যাত্মিক জীবন সার্থকতায় 
ভরিয়া উঠিয়াছিল, তাহার রচিত এক অভঙ্ডের মধ্যে সেই স্বীকৃতি 
মিলে 

. __ভাগ্যের আমার সঠ্যই নেই সীমা, পেয়েছি আমি নামের চারণ, 

প্রভু নামদেবের পবিত্র সঙ্গ। আর এই সঙ্গের মাহাক্ম্যে পেয়েছি 
প্রভু বিঠঠলকে । বিয়ের আসরে বরের সাথে বসে বরযাত্রীদের লাভ 
হয় কত স্বাহব ভোজ্য, তেমনি নামদেবের অগ্ুুগামী হয়ে পেয়েছি আমি 

অধ্যাত্মজীবনের পরম ধন।” 

গুরুর অলৌকিক শক্তির এক বিস্ময়কর কাহিনী ভক্ত জনাবাঈ 

পরিবেশন করিয়াছেন £ 
সেবার পন্ধারপুরে তুমুল বর্ষা শুরু হইয়াছে । নদীর ছুই তীর 

ভাসাইয়া ছুটিয়া আসিতেছে প্রচণ্ড বস্তা ৷ গ্রামের লোকের আতঙ্কের 
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নাষদেব 

সীমা নাই। তবে কি উন্মত্ত নদী সার! পন্ধারপুরকেই ভাসাইয়া নিষে। 
নিশ্চিহ হইয়া। যাইবে বিঠোবাজীর পবিত্র মন্দির ! 

এ সঙ্কট সময়ে ভক্তপ্রবর নামদেব আগাইয়া আসিলেন, সকলকে 

অভয় দানে করিলেন আশ্বস্ত ! বিঠঠলজীর মন্দির প্রাঙ্গণ, আর 
নদীর তীরে তীরে শুরু হইল আকাশভেদী নামসঙ্গীত । 

জনাবাঈ তাহার অভঙে লিখিয়াছেন,__ম্ফীতকায়া নদী হুই তীরের 

বু গ্রাম ধ্বংস করিয়৷ ফেলে, কিন্তু পন্ধারপুরের কাছে আসিয়া হঠাৎ 
ধারণ করে শীস্তমৃন্তি। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! নামদেবের নামগানের 
মাহাত্যে সেদিন সার! পন্ধারপুর রক্ষা পায়। 

ভক্তিসিদ্ধ নামদেবের অলৌকিক শক্তির প্রকাশ সম্বন্ধে আরো 
জনশ্রুতি প্রচলিত আছে । 

ভক্ত চোখ। ছিলেন জাতিতে অস্পৃশ্ঠ । সাংলির অন্তর্গত মঙ্গল- 
ভেদা গ্রামে এই পুণ্যাত্মা সাধক বাস করিতেন । জ্ঞানদেব ও নামদেব 
উভয়েরই তিনি পরম অন্তরঙ্গ । এক সময়ে ইহাদের সঙ্গীরূপে 
ভারতের নানা তীর্থেও পরিব্রাজন করিয়া আসেন। উত্তরজীবনে 

নামদেবের সহিত তাহার অধ্যাত্বজীবনের সম্বন্ধ ক্রমে আরো! গভীর 
ইইয়। উঠে। 

চোখার বৃত্তি ছিল রাজমিস্ত্রীগিরি। সারাদিন কঠোর পরিশ্রম 
করিয়া তিনি পরিবারের ভরণপোষণ করিতেন, আর তাহার এই 
কর্মজীবনের আড়ালে সদা বহিয়া চলিত ইষ্টনামের মধু-প্রবাহ | 

মাঝে মাঝে চোখার ডাক পড়িত পন্ধারপুরের ভক্তসমাজে। নৃত্য 
কর্তনের মধ্য দিয়া প্রভু বিঠঠলজীর মন্দির চত্বরে 'তিনি ভক্তি-রসের 
তরঙ্গ তুলিতেন। তারপর ফিরিয়। আসিতেন নিজ গ্রামে । 

হঠাৎ সেবার মঙ্গলভেদায় এক বড় ছুর্ঘটন! ঘটিয়! যায়। কাজ 
করার সময় একটি ছূর্গ প্রাকার ধ্বসিয়া পড়ে এবং উহার নীচে চাঁপা 
পড়িয়! চোখ! ও তাহার একদল সহকন্মী প্রাণ হারান। বহু চেষ্টা 
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ভারতের সাধক 

করিয়াও এই মৃতদেহগুলি উদ্ধার কর! সম্ভব হয় নাই। ধংসস্তুগ 
অপসারণের পর দেখা যায়, মূতদেহগুলি ছিন্নভিন্ন ও গলিত হহয় 
গিয়াছে । কোন্টি কাহার বুঝিবার উপায় নাই। 

পন্ধারপুরের তক্তসমাজ পরম ভাগবত চোখার দেহাস্থি পাইবা; 
জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাহাদের ইচ্ছা, এ পৰি 

অস্থি পদ্ধারপুরেই স্থাপন করিবেন। চোখার ধর্মমজীবনের স্মারকরূগে 
নিন্মিত হইবে এক রম্য সমাধি-মন্দির। কিন্তু মৃতদেহগুলির যেরূপ 

অবস্থা তাহাতে চোখার দেহাস্থিকে পৃথক করার কোনই উপায় নাই 

এ এক মহীসঙ্কট | 

নিরুপায় হইয়া ভক্তের! নামদেবের শরণ নিলেন। 

তিনি আশ্বাস দিয়া কহিলেন, “চোখার অস্থি পন্ধারপুরে আন্ছে 

চাও তোমরা, এতো৷ অতি উত্তম কথা । আচ্ছা, এগুলে৷ বেছে নেবার 

উপায় আমি বলে দিচ্ছি। গলিত মৃতদেহের হাড়গুলো তুলে একটি 
একটি করে তোমর! কানের কাছে ধরো। যে হাড়টির তেতর নিরন্তর 

বাজতে শুনবে বিঠলজীর নাম__জীনবে, তা-ই হচ্ছে প্রতুর মহা? 
সেবক, নামসিদ্ধ ভক্ত চোখার।* 

নামদেবের কথামত ভক্তের তাড়াতাড়ি মঙ্গলভেদায় উপস্থিত 
হন। কথিত আছে, এপস্থা অন্থমরণ করিয়াই চোখার দেহাস্থি তাহার 

চিনিয় নিয়াছিলেন। 

অধ্যাপক আর, ডি, রাণাড়ে এ প্রসঙ্গে লিখিতেছেন £ “এ কাহিন 

হইতে অনুমান কর! যায় যে, ভক্ত চোখার নামপ্রেম তাহার অস্থি 
মজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়াছিল। যদিও তাহার মরদেহে প্রাণের চিহনমাও 
ছিলনা, তবুও উবার পঞ্চভৌতিক উপকরণের মধ্যে নিহিত ছিল 
ভগবানের অস্তিত্বের সাক্ষ্য। চোখার এ দেহাস্থি সাড়ঘরে ভক্তগ' 
পন্ধারগুরে নিয়া আসেন। বিঠ্ঠল মন্দিরের প্রধান দ্বারের সম্মুখে 
জানদেবের দেহাস্থির পাশে, উহা! সমাহিত করা হয়।” + 

মামদেবের পবিত্র জীবনকাহিনীর এক বড় অংশ জুড়িয়। রহিয়া 



শামদেব 

তাহার অলৌকিক বিভূতির প্রকাশ। বিশেষ করিয়া ভক্ত সাধিকা 
জনাবাঈর রচনায় ইহা! নানাভাবে কীত্তিত রহিয়াছে। কিন্তু নামদেবের 
সাধন জীবনের সব কিছু সিদ্ধি ও বিভ্ভৃতিকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে 
ভক্তির রসশ্োত। অপরূপ মহিমায় ফুটিয়! উঠিয়াছে তাহার বৈষ্বীয় 
দৈশ্ত ও শরণধর্ম্ম । 

সেদিন গভীর রাত্রে বিঠঠলজীর মন্দির চত্বরে নৃত্য কীর্তন শেষ 
হইয়াছে। বিশ্রাম ও কৃত্যাদি সারিয়া নামদেব ভোজনে বসিলেন। 
সারা দিনের পর তিনি মাহা্য গ্রহণ করেন মাত্র ছুই ট্করা রুটি ও 
সামান্ত একট, দধি। 

ভোজন পাত্রের সম্মুখে বসার সঙ্গে সঙ্গেই কোথা হইতে এক 
কুকুর আসিয়া উপস্থিত । মুহূর্ত মধ্যে নামদেবের রুটি ছুইখানি মুখে 

করিয়া! উহা ছুটিতে শুরু করিল । 
নামদেব তো! মহা বিব্রত ! দধির পান্রটি হাতে নিয়া তখনি ধাবিত 

হইলেন পিছনে পিছনে । ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ আজকাল সর্ববভূতে 
করেন ইষ্টদর্শন। কুকুরের আগমনে তাই উপলব্ধি করিয়াছেন কৃপালু 
ইষ্টদেবেরই আবির্ভাব ! 

গণ্ড বাহিয়া৷ কেবলি ঝরিতেছে অশ্রধারা। কুকুরটির পিছে পিছে 
ছুটিয়া বারবার তিনি মিনতি জানাইতেছেন, “প্রত, কৃপা ক'রে একটু 
থামুন,*স্থির হয়ে ভোজনে বন্থন। এ শুকৃনো রুটি কি ক'রে আপনি 
গলাধঃকরণ করবেন? এই যে দেখুন, আমি নিয়ে এসেছি দই। 
এ দিয়ে ভিজিয়ে রুটি ভোজন করুন |» 

কিন্তু কে কাহার কথ! শোনে? নামদেব যত মিনতি করিতেছেন, 

সারমেয় ততই প্রাণভয়ে দৌডিয়া চলিয়াছে। 
এই প্রেম-মধুর দৃশ্য দেখার জন্য পন্ধারপুরের রাজপথে সেদিন 

ভীড় জমিয়৷ গেল। 

বৈষ্বীয় সাধনার সাফল্য নামদেবকে ভক্ত সমান্তের বরণীয় 

৮৭ 
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করিয়া তোলে। ই্টনিষ্ঠা ও শরণাগতির মধ্য দিয়া মহাবৈষ্ঞব খু'জিয়া 
পান প্রাণপ্রভূর জ্যোতির্ময় লোক, জীবন হয় চির-ভাম্বর ! 

ভক্তশ্রেষ্ঠ জ্ঞানদেব পরম স্সেহে একবার তাহাকে অভিহিত করেন 
বিশ্বের আলোকবত্তিকারপে। মহাপুরুষের কথা মিথ্যা হয় নাই-_ 
বিশ্বের ভক্তজনের কল্যাণে যে আলোক নামদেব ছড়াইয়। যান, তাহা 
আজে! তাহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। 

১৩৫০ খৃষ্টাব্ের এক সন্ধ্যায়, আশী বৎসর বয়সে, এই মহাজীবনে 
চিরবিরতির যবনিক! নামিয়া আসে। 

নামমৃত্তি নামদেব ছিন্ন করেন প্রপঞ্চময় জগতের নাম-রূপময় 
সমস্ত কিছু বন্ধন। সহত্র সহত্র ভক্তের হৃদয়ে দেখ। দেয় শোকের করুণ 
ছায়াপাত, নয়ন ছাপাইয়া নামে অশ্রুর বন্তা ৷ 

৮৮ 



রি রি 

রাত্রির অন্ধকার তখনে। অপস্থত হয় নাই, আকাশের দিগন্তে 
তুই চারিটি তারা স্বল্ জ্বল করিতেছে। কাশীর পথ ঘাট একেবারে 
নীরব নির্জন। এমনি সময়ে বালক রামদত্ত ফুলের সাজি হাতে চুপি 
চুপি পথ চলিতেছে । 

সামনেই পঞ্চগঞ্গা মহল্লার প্রাচীরঘেরা মস্ত বড় বাগান। এই 
বাগানের ফুলের উপর রামদত্তের ভারি লোভ । ঝোপেঝাড়ের বিচিত্র 
বর্ণের কত ফুল পাপড়ি মেলিয়া৷ থরে থরে ফুটিয়া আছে। স্বুগন্ধী 
শ্রেণীর মধ্যে রহিয়াছে অজত্র কত বেল, ফুঁই, মল্লিকা, মালতী । 
দেখলেই প্রাণ জুড়াইয়া! যায়। 

কোন কোনদিন শেষরাত্রে, কোনদিন বা! প্রত্যষের ক্ষীণালোকে 
প্রাচীর ডিাইয়৷ সে ভিতরে প্রবেশ করে। ফুল তোল! শেষ হইলেই 
তাড়াতাড়ি সরিয়া! পড়ে নিঃশব্ে 

রোজই গুরুদেবের ভোর বেলাকার পুজায় ফুল চাই প্রচুর। 
বালক রামদত্তই মহা উৎসাহে এ কাজ সম্পন্ন করে। কিন্তু গোপন 
পথে এই বাগানে আসা, ফুল সংগ্রহ করা-_ইহাও কম বিপদের কথ 
নয়। আশ্রমিকেরা ইতিমধ্যেই কিভাবে যেন টের পাইয়াছে, সে 
প্রায়ই এখানকার ফুল তুলিয়া নেয়। স্বুযোগমত একবার তাহারা 
ধরিতে পারিলে সহজে ছাড়িয়া দিবে ন!। 

সাজি প্রায় ভরিয়া! উঠিয়াছে। থাক্, আজ আর নয়। কে হঠাং 
দেখিয়া ফেলে, কি বিভ্রাট বাধাইয়া বসে, কে জানে? 

ঘন ঝোপের আড়ালে গ! ঢাক! দিয়া রামদত্ত প্রাচীরের দিকে 
আগাইয়া৷ চলিয়াছে, এমন সময় কাণে আসিল গুরু গম্ভীর কঠন্বর--- 
“কে হে ওখানে? কে ফুল চুরি করছে! ? ধীড়াও !” 

৫০০ 
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রামদত্ত থতমত খাইয়া যায়। তাই. তো৷। একেবারে ফুলের সাজি 
সহ সে যে ধর! পড়িয়। গিয়াছে। অস্বীকার করিয়া কোন লাভ নাই। 

পলায়নের চেষ্টাও মূর্থতা। হৈ-চৈ শুনিতে পাইলে এই মুহূর্তে 
আশ্রমের ছেলের দল তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিবে। প্রাণ নিয়। আর 

ঘরে ফেরার উপায় থাকিবে না। 

আবার আসে তীক্ষ প্রন্নবাণ, “উত্তর দাও! এ আশ্রমের ফুল 
কেন তুমি চুরি করেছে৷ ?” 

“চুরি? কক্ষণে নয়! দেবতার জন্য সংগ্রহ করেছি এ ফুল» 
নিজের জন্য নয়। একে চুরি বলে না,” খজু ভঙ্গীতে দীড়াইয়। দৃঢম্বরে 
বালক উত্তর দেয়। 

“চমৎকার যুক্তি! অপকার্য্ের সমর্থনে ভাল কথাই বলেছে! । 
এদিকে এসে দীড়াও তে' হে একবার ৮ 

সম্মুখ আসিয়া দাড়াইতেই ভয় বিস্ময় ও সম্ভ্রম রামদন্ত হতবাক্ 
হইয়া গেল! এ কি! এ ষে স্বয়ং স্বামী রাঘবানন্দ মহারাজ তাহার সম্মুখে 
দণ্ডায়মান। সারা ভারতের এক শ্রেষ্ঠ মহাপুরুঘ তিনি। রামানুজ সম্প্র- 
দায়ের অগ্রণী আচার্যা। কাশীধামের সাধক সমাজে তাহার প্রভাব 

প্রতিপত্তির সীম! নাই । কখনো তাহাকে মঠের বাহিরে, লোকলোচনের 

সম্মুধ আসিতে দেখা যায় না। মন্দিরের গর্ভগূহে, আপন ধ্যানাসনে 
বসিয়াই বেশীর ভাগ সময় আতিবাঁহত করেন। তিনি হঠাৎ আজ কেন 
এখানে? আর এমনি হূর্ভাগ্য রামদত্তের, ফুল চয়ন করিতে আসিয়৷ 
শেষটায় মহাত্মার কাছেই হাতে নাতে ধর! পড়িয়৷ গেল! 

জটাজুটসমন্বিত বিশালকায় মুত্তি সম্মুখে পথ আগুলিয়। রহিয়াছে। 
আর বালকের দৃষ্টি নিনিমেষ, মুখে একটি কথাও যোগাইভেছে না। 

দাড়াইয়া আছে চিত্রাপিতের মত। 
সবেমাত্র প্রভাত হইয়াছে। অন্ধকারের মায়াজাল ছিড়িয়! 

দিগন্তে উদ্ভাসিত হইয়াছে স্বণনূর্যা! আলোকরশ্মি ছড়াইয়া পড়িতেছে 

হেমকাস্তি মহাপুরুষের সারা অঙ্গে, তাতাভ জটাজালে। 
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অপান্ত নয়ন তুইটির দিকে তাকাইতে রামদত্ত আত্মবিস্বৃত হয়, 

চরণতলে লুটাইয়া পড়ে। 
“ওঠ বস, ভয় নেই। এবার বল দেখি, কোথায় তুমি থাকো? 

কার আশ্রয়ে আছো ? কি পাঠাভ্যাস করছে £” 

বালক মৃহুম্ধরে একে একে জ্ঞাপন করে তাহার সমস্ত সংবাদ । 

শিক্ষাগ্ডরুর কাছে আজকাল সে যে স্মৃতির পাঠ নিতেছে, একথাটিও 

গর্বের সহিত জানাইয়া দিতে ভূলে ন1। 

রাঘবানন্দ মহারাজ তাহার কথা নিজ আর একদুষ্টে মুখের 

দিকে চাহিয়। আছেন। 

হঠাৎ রুক্ষম্বরে বলিয়া উঠিলেন, “ওহে, স্মৃতি আর তার ভাত্ত 

টীকা তো তোতার মত খুব মুখস্ত ক'রে যাচ্ছে৷ । তাতে কি ফল হলো ? 

নানা । ওতে তোমার সত্যিকার কলযাণ আসবে না । শোন, দিনরাত 

কেবল হরিনাম জপ কর, হরির ধ্যানে ডুবে থাকো৷। তোমার আচার্য 

আশ্রমে বসে বসে কি ক'রছেন? এদিকে তার কোন দৃষ্টি নেই কেন ? 

“আজ্দে, শান্ত্রপাঠ কিছুটা এগিয়ে গেলে তারপর দাধন পাবো 

তার কাছে। এখনো সময় হয়নি কিনা ।”-_মাথা চুলকাইয়া সবিনয়ে 
বালক নিবেদন করে । 

“মূর্খ! সময় আর তোমার হবে কবে? এদিকে প্রদীপের তেল 
যে ফুরিয়ে এসেছে ।”-_-কথা কয়টি বলিয়া ফেলিয়াই রাঘবানন্দের 

হুস আসিল। এতিনি কি করিলেন? বালকের আসন্ন মৃত্যুর যে 

র্মন্তদ ছবি তাহার মনশ্চক্ষে ভাসিয়৷ উঠিয়াছে, এভাবে প্রকাশ্যে 
তাহা বলিয়া ফেল৷ তো৷ সঙ্গত হয় নাই। 

মনে বড় পরিতাপ হইল । এবার স্সেহার্র ম্বরে কহিলেন, “বৎস, 

আর এখানে দেরী করে। না। আশ্রমে ফিরে যাও। সবহি হয়তো 
তোমার প্রতীক্ষায় রয়েছেন ।” 

তীক্ষধী বালকের কাণে তখনো বাজিতেছে রাখবানন্দের গন্তীর 

কণ্ঠন্বর- “প্রদীপের তেল যে ফুরিয়ে এসেছে 1» 
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তবে কি রামদত্বের জীবনাবসানের আর দেরী নাই? নির্দিষ্ট 

লগ্নে মৃত্যুর দূত তাহার শিয়রে আসিয়। ধাড়াইবে! নির্মম ক'রে নিবে 
তাহাকে ছিনাইয়। ! হাসি-গান-আলো-আনেন্দ ভরা এই পৃথিবী হইতে 

তাহাকে চিরতরে নিতে হইবে বিদায়? মাতাপিতা, আত্মপরিজন 

বন্ধু বান্ধব ছাড়িয়া কোথায় কোন অনির্দেশ্য লোকে সে যাইবে, তাহ! 

জান। নাই। অজ্ঞাত ভয়ে তাহার অন্তরাত্ম কীপিয়। উঠিল । 

রাঘবানন্দ শক্তিধর সাধক । কাশীর সবাই জানে, তিনি বাক্সিদ্ধ 

মহাপুকয। বামদত্তেব অকাল মৃত্যু সম্ঘদ্ধে যে কথা তিনি উচ্চারণ 

করিলেন, তাহ। তে। কখনো মিথ্যা হইবে না । 

সাহস সঞ্চয় করিয়া বালক কহিল, “প্রত, সবাই জানে, আপনার 

শ্রীমুখ নিঃস্থত বাণী বিফল হবার নয়। আমার আয়ু সম্বন্ধে আপনি 

দিব্যৃষ্টিতে যা! দেখেছেন, তা! স্পষ্ট ক'রে বলুন। আমায় আর এড়িয়ে 

যাবেন না। কৃপা করুন ।% 

প্রিয়দর্শন বালকের নয়নে অশ্রু, কণ্ঠে আত্তি। রাঘবানন্দের অন্তর 
গলিয়। গেল, ফুটিয়া উঠিল করুণাঘন রূপ । 

সেপূর্ণ স্বরে কহিলেন, “বৎস, তুমি নিশ্চিন্ত মনে আশ্রমে ফিরে 

যাও। আমি বলছি, তোমার কোন ভয় নেই। আর শোন, এখনি 

গিয়ে তোমার আচাধ্যকে সংবাদ দাও, আজই তিনি যেন আমার সঙ্গে 

একবার সাক্ষাৎ করেন” 

আন্ুপৃধিক সকল কথা শুনিয়া, রামদত্তকে সঙ্গে নিয়া, শিক্ষাঞ্ডর 
তখনি রাঘবানন্দজীর কাছে আসিয়া উপস্থিত। কহিলেন, “মহারাজ, 
সব কথ৷ শুনে এখনি আপনার কাছে ছুটে এলাম। আপনি ঠিকই 
বলেছেন, রামদত্তের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে । জ্যোতিষী বিদ্যায় আমার 

দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞত৷ আছে, তার সাহায্যে আগে থেকেই আমি 
এ তথ্য জেনেছিলাম । কিন্তু এর প্রতিকার করার সাধ্য আমার কই! 
আপনার মত অলৌকিক শক্তি তো আমার নেই। রামদত্ত আমার 
পরম সেহভাজন ছাত্র, কুপা করে তার প্রাণ রক্ষা! করুন । আমরা 
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জানি, আপনি যোগ-বিভূতিসম্পন্ন মহাসাধক। ইচ্ছে করলেই যে কোন 
অঘটন অবলীলায় ঘটাতে পারেন 1» 

শ্মিতহান্তে রাঘবানন্দ কহিলেন, “আচাধ্য, আপনি এতো ব্যাকুল 
হবেন না। এতে ক'রে অন্ুরোধও আপনাকে জানাতে হবে না। সত্যি 

কথ! বলতে কি, রামদত্ত যে শেষরাত্রে এ বাগানে আসবে, আমার 

মনের মুকুরে আগে থেকেই তার ছায়া পড়েছিল। আমি আদিষ্ট 
হয়েছি তার প্রাণদানের জঙন্ত। খগ্ডিত-প্রাক্তন এই বালককে আমি 

আবার স্থাপন করবে! নূতন জীবনের পথে। তাছাড়া, আমি যে আরো 
জেনেছি, ঈশ্বর-নির্দিষ্ট এক মহান কর্ধা,তাকে সম্পন্ন করতে হবে। 
জনকল্যাণের জন্যই তার বেঁচে থাকা দরকার ।” 

স্মার্ত আচাধ্য আনন্দে উৎফুল্ল হইয়। উঠিলেন। পরম উংসাহে 
তখনি প্রিয় ছাত্র রামদত্তকে ঈপিয়া দিলেন রাঘবানন্দ স্বামীর হাতে। 

পরদিনই এক শুভলগ্নে বালকের সন্ন্যাস দীক্ষা সম্পন্ন হইয়া গেল। 

গুরু নাম দিলেন- রামানন্দ স্বামী । 

কাশীধামে জনশ্র্তি আছে, কয়েক দিনের মধ্যে রামানন্দের 

জীবনে সেই নির্ধারিত মৃত্যুলগ্র আসিয়! যায়। গুরু তাহার অসামান্য 
যোগশক্তির বলে মৃত্যুর আঘাতকে প্রতিহত করেন। তারপর তাহার 
আশীর্ববাদে রামানন্দ লাভ করেন সুদীর্ঘ পরমায়ু ও বিপুল কর্মশক্তি। 

রামানন্দী সম্প্রদায়ের মতে, তিনি ১১১ বংসর কাল বাঁচিয়া যান, 
অগণিত মানুষের জীবনে বিস্তারিত করেন ভক্তিধন্মের এন্বধ্য ৷ 

ভক্তিসাধনার এক শ্রেষ্ঠ সংবাহকরূপে স্বামী রামানন্দ আত্মপ্রকাশ 
করেন, ভক্তি আন্দোলনকে তিনি স্থাপিত করেন উদারতর ভিত্তি ও 

মানবতাবোধের উপর । রামানুজীয় ভক্তিতত্ব হইতে যে পরম সম্পদ 

তিনি আহরণ করেন, সমাজ জীবনের সর্বস্তরে অকৃপণ করে তাহ! 

ঢালিয়। পিয়া যান । 

এই শক্তিধর আচার্যের জীবন ও বাণীতে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে সার! 
ভারতের লক্ষ লক্ষ রামাওয়ৎ সাধক । 
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মধ্যযুগের আধকাংশ ভক্তিবাদী ও মরমিয়৷ সাধুসন্ত রামানন্দের 

ভাবধারায় অবগাহন করিয়া ধন্য হন। কবির ছিলেন তাহার সাক্ষাৎ 

শিষ্য | আর ভক্ত কবি তুলসীদা আবিভূতি হন রামানন্দেরই ভক্তি- 
ধর্ম্দের এক শ্রেষ্ঠ উত্তরসাধকরূপে । নানক, দাহ এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
সাধকের! কেহই রামানন্দের সুদূরপ্রসারী প্রভাবকে অতিক্রম করিতে 
পারেন নাই 

দাক্ষিণাত্যের প্রেমভক্তির এতিহা বনু দিিনের। আড়বার সাধক 
এবং বিশিষ্টা্বৈতবাদী যামুনাচার্যয, রামানুজ প্রভৃতির মাধ্যমে এই 

ভক্তিরস আরে গাঢ় হয়। পরৰর্তা কালে রামানন্দ এ রসআ্োতকে 

দক্ষিণ হইতে উত্তর ভারতে আনয়ন করেন। আপন ব্যক্তিত্ব ও 
সাধনাশক্তির বলে এই জ্রোতকে প্রশস্ততর খাতে করেন সঞ্চালিত, 

দেশের দিকে দিকে ক্রমে তাহ। ছড়াইয়া পড়ে। আজো তাহার সেই 

মহনীয় অবদান সারা ভারতের ধর্ম্সং-স্কৃতির ইতিহাসে ন্মরণীয় হইয়া 

আছে। 

প্রয়াগের কাছে, মালকোটে ১২৯৯ খৃষ্টাব্দে রামানন্দ ভূমিষ্ঠ হন। 
পিত! পুণ্যসদন ছিলেন এক সুপগ্ডিত, শুদ্ধসত্, গৌরত্রাহ্মণ। মাতার 
নাম সুশীল! দেবী 1১ 

মালকোট পূর্বে শৈব ব্রাঙ্ষণদের বিখ্যাত কেন্দ্রর্পে পরিচিত 
ছিল। আচাধ্য রামাম্থজ একবার শিশ্তগণসহ পরিব্রাজন করিতে 
করিতে এই অঞ্চলে উপনীত হন। শক্তিধর আচার্য আপন মনীষা ও 
সাধন-শক্তির বলে স্থানীয় ব্রাহ্মণদের স্বমতে আনয়ন করেন। তারপর 
সাড়ম্বরে এখানে এক বিষ্ুবিগ্রহ স্থাপন করিয়া তিনি শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়! 
বান। রামানুজের পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত এই গ্রামই স্বামী রামানন্দের 

স্টক. আজাকা টাকি বিন আও কাদার 
রিলিজিদন্ন--পৃঃ ৯৩-৯৫ 
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প্রিয়দর্শন শিশুকে কোলে পাইয়৷ জনক-জননীর আনন্দের সীমা 
নাই। ন্নেহভরে তাহার নাম রাখিলেন, রামদত্ত । 

অষ্টমবর্ষে উপনয়ন অনুষ্ঠানের পর হইতেই শুরুহয় রামদত্তের 
শাস্ত্র অধ্যয়ন । অতি অদ্ভূত তাহার মেধা ও প্রতিভা । শুধু চতুষ্পাঠীর 
পড়ুয়ারাই নয়, অধ্যাপক ও গ্রামের বড় বড় পণ্ডিতেরাও বালকের 

কৃতিত্ব দেখিয়। বিস্ময় মানেন । 

প্রবীণেরা বলেন, “পুণ্যসদন, তুমি সত্যই মহ! ভাগ্যবান। শ্্ীবিষ্লুর 
কৃপায় তাই এমন মহা' প্রতিভাধর বালককে পুত্ররূপে পেয়েছ। এর 
শিক্ষার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করতে ত্রুটি করো না। এখানে না রেখে, 

রামদত্তকে বরং পাঠিয়ে দাও বারাণসীতে। সেখানকার দিক্পাল 
পণ্ডিতদের কাছে থেকে সে সর্ববশান্ত্র পারঙ্গম হয়ে ০ | এ গ্রামের 
মুখ উজ্জ্বল হে!ক্।” 

পুণ্যসদনের ছুই চোখ আনন্দে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। উত্তর দেন, 
“আপনাদের আশীর্বাদ সফল হয়ে উঠৃক। কিন্তু কোন্ প্রাণে এখনি 
এই কচি শিশুকে আমরা বারাণসীতে পাঠাবো? আরো কয়েকট। 

বংসর বরং যেতে দিন।” 

রামদত্তের বয়স তখন মাত্র বারো বসর। ইহারই মধ্যে ধর্শ- 

শাস্ত্রের বহু ছুরূহ পাঠ সে আয়ত্ত করিয়াছে, দেখাইতেছে অমানুষিক 

বি্ভাবত্তা। পুণ্যসদন চিন্তা করিলেন, পুজকে আর এই গ্রাম্য 
পরিবেশে রাখা ঠিক নয়। প্রতিভার সম্যক বিকাশের জন্ত উন্নতর 
শিক্ষাক্ষেত্রে এবার তাহার যাওয়। প্রয়োজন । 

তখনকার দিনে বারাণসীধাম ছাড়া এমন স্থান আর কোথায়? 
ভারতের দিক দিগস্ত হইতে বিখ্যাত আচাধ্য ও শীস্ত্রবিদ ব্রাহ্মণের! 
এই পুণ্যধামে আসিয়া জড়ো হইতেছেন। অধ্য়ন-অধ্যাপনা, বিচার 
চারা সিনা রাার 
পুণ্যসদন পুজকে এখানেই প্রেরণ করিলেন। 

শান্্রের উচ্চতর পাঠ গ্রহণের জন্য রামদত্তকে ভণ্তি কর! হয় এক 
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স্মার্ভ আচার্ষের চতুষ্পাঠীতে। এখানে বাস করার কালেই হঠাৎ 
সেদিন রাঘবানন্দজীর সহিত ঘটে তাহার এঁ নাটকীয় সাক্ষাৎ । সম 
গুরুর আশীর্বাদ শিরে ধারণ করিয়া শুরু হয় এই বালক-শিষ্তের 

নৃতনতর সাধনজীবন। 

নবীন শিষ্কের প্রতি রাঘবনন্দজীর স্নেহের অন্ত নাই। আন্তরিক 

যত্বেখ মনের মত করিয়া তিনি তাহাকে গড়িয়া তুলিতে থাকেন। গুরু 
বুঝিয়া! নিয়াছেন, রামানন্দ এক শুদ্ধসত্ব আধার, বিরাট প্রতিশ্রুতি 
নিয়। তিনি আবিভূতি হইয়াছেন। তাই আগ্রহের সহিত বৈষ্ঞবীয় 
শান ও সাধনার নিগুঢ় তত্ব একের পর এক তাহার নিকটে তিনি 
উদ্ঘাটিত করিতে থাকেন। শক্তিমান শিষ্তের জীবনপান্র ভরিয়। 
তোলেন উদার দাক্ষিণ্যে । 

গুরুর এই কৃপার ধারা ধারণ করিতে সাধক রামানন্দও কিন্তু কম 

যোগ্যতা দেখান নাই। একান্ত নিষ্ঠায়, দিনের দিন পর তিনি 
আগাইয়! চলেন আত্মিক সাধনার হুরূহ পথে। 

রাঘবানন্দ শ্্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দিকৃপাল আচার্য, . রামান্থুজের 
বিশিষ্ঠাদ্ৈতবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা। দক্ষিণ দেশ হইতে 
চলিয়া আসিয়া কাশীধামে ভক্তিধর্মের এক নব মধুচক্র 'তিনি রচন। 
করিয়া বসিয়াছেন। এই শিবধামে--বেদান্তী, শৈবপন্থী ও যোগ্ীজন 
অধ্যুষিত এই মহাতীর্ঘে_ আনয়ন করিয়াছেন বৈষ্তবীয় সাধনার 

ভাবপ্রবাহ । ৃ 

এবার রামানন্দকে পাইয়া রাঘবানন্দ স্বামীর অন্তরে মহা উৎসাহ 

জাগিয়া উঠিয়াছে। এই শ্রুতিধর, শক্তিমান নবীন শিষ্ককে তিনি 
নিজের অভিলাষ অনুযায়ী গড়িয়া তুলিবেন। উত্তর ভারতের এক 

শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব আচাধ্যরূপে তাহাকে করিবেন প্রতিষ্টিত। রামানুজীয় 
তত্ব ও ভাবধারা উত্তর ভারতের জব্ধত্র বিস্তারিত করিতে রাখবানন্দ 

বড় ব্গ্র হুইয়াছিলেন! একা সম্পন্ন না হওয়া অবধি অন্তরে ভাহার 
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স্বস্তি নাই। এবার শিষ্য রামানন্দের মধ্যে অভীষ্ট পূরণের এক সুস্পষ্ট 
ইঙ্জিত তিনি দেখিতে পাইয়াছেন। 

দীর্ঘ দিন গত হইয়াছে । রামানন্দ এখন পূর্ণবয়স্ক যুবক । গুরু- 
দেবের কৃপায় সাধনার নানা উচ্চতর উপলবি, শক্তি বিভূতি, তিনি 
লাভ করিয়াছেন । বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের এক মন্্ী ব্যাখ্যাতা হিসাবেও 
প্রসিদ্ধি কম হয় নাই। কাশীর সাধকসমাজে তিনি অর্জন করিয়াছেন, 
অসামান্য জনপ্রিয়তা । 

গুরু হঠাৎ সেদিন একান্তে রামানন্দকে ডাকিয়া কহিলেন, “বৎস, 
শ্রীবিষ্ণুর কৃপায় সাধন ভজনে তুমি অনেকটা এগিয়ে গিয়েছ । তোমার 
এঁকান্তিকতা৷ ও ভক্তিনিষ্ঠা দেখে আমি সন্তোষ লাভ করেছি । কিন্তু 
বৎস, মঠের অভ্যন্তরে বসে, বাঁধা ছকের নিশ্চিন্ত আরামে তো 
সাধকের প্রকৃত পরীক্ষা হয় না 1” 

“প্রদ্ভুঃ তৃবে কৃপা ক'রে আদেশ করুন, কি আমায় করতে হবে ।৮ 

“এবার তোমায় পরিব্রাজনে বেরিয়ে পড়তে হবে । চলতে হবে 
অজানা, বন্ধুর পথে। আশ্রমের নিভূতি আর জিষ্ক তরু-ছায়ায় বসে 
প্রভুজীর নাম জপ.ছো, সাধন ক'রে যাচ্ছে! । ফলও ভালই পেয়েছে । 

কিস্ত বাইরে বেরিয়ে, ছ'চোট খেয়ে--সে নামজপ, সে সাধন ঠিক 
থাকে কি না, তা যে পরখ ক'রে দেখতে হবে । তাছাড়া, বৎস, আদিষ্ট 

এশীকর্্ম রয়েছে তোমার জীবনে । আমি চাই, এই পরিব্রাজনের 
ভেতর দিয়ে সাধারণ মানুষের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ এবার তুমি লাভ কর। 
তাদের ম্মস্তরের অভাব ও দৈন্যকে ভাল ক'রে জানতে শেখো । তাদের 
সৃখছ্ঃখের ভাষা বুঝে নাও |” 

গুরুদেবের আজ্ঞা রামানন্দ শিরোধার্ধ্য ক্রিয়া নিলেন । "চিরে 
এক সাধু জমায়েতের সঙ্গে বাহির হইলেন তীর্থ পর্যটনে | 
কাশ্মীর হইতে কন্যাকুমারিকা, গুজরাট হইতে গঙ্গাসাগর তিনি 

এ সময়ে পরিভ্রমণ করেন । তীর্থ ও সাধুসঙ্গের জন্য ঘুরিয়া বেড়ান 

দেশের দিকে দিকে। 
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বদরীধামে উপনীত হইয়া রামানন্দ দীর্ঘদিন শ্রীবিষুর ধ্যানে নিমগ্ন 
থাকেন। তারপর সেখান হইতে গঙ্গাধারার কূলে কৃলে পূর্বাঞ্চল 
অভিমুখে তিনি অগ্রসর হন। কথিত আছে, গঙ্গা নদীর মোহনায় 
গঙ্গাসাগর তীর্ঘে উপনীত হওয়ার পর রামানন্দ দিব্যভাবে আবিষ্ট 
হইয়া পড়েন। এই ভাবাবেশের মধ্যেই সেখানকার সাগর উপকূলে 
তিনি আবিষ্কার করেন কপিলমুনির প্রাচীন সাধনপীঠ ৷ স্থানীয় 

জনসাধারণের সহায়তায় অচিরে সেখানে এক ক্ষুদ্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত 
হয়। উত্তরকালে এই পুণ্যময় স্থানই হইয়া উঠে লক্ষ লক্ষ ভক্তের 

দর্শনীয় তীর্থস্থান । 

কয়েক বৎসর পরিব্রাজনের পর স্বামী রামানন্দ আশ্রমে ফিরিয়া 

আসিয়াছেন। গুরু রাঘবানন্দজীর আনন্দের অবধি নাই । রামানন্দ 
তাহার প্রিয়তম শিষ্য প্রতিভার, শাস্ত্রবিদু ও উচ্চ স্তরের সাধক- 
রূপেও সে পরিচিত হইয়৷ উঠিয়াছে। এবার বৃদ্ধ বয়সে তাহারই 
হস্তে আশ্রমের ভার অর্পণ করিয়া গুরু মহারাজ নিশ্চিন্ত হইতে চান। 

45585855740 জ্ঞাপন 

করিলেন আস্তরিক স্নেহাশীষ। 

ন্নানতর্পণ ও পূজাদির শেষে রামানন্দ মন্দিরের অলিদ্দে আসিয়া 
বসিয়াছেন । গুরুর মন আজ বড় প্রসন্ন । সন্সেহে কহিলেন, “বৎস 

রামানন্দ, বহুদিন পরে তুমি মঠে ফিরে এসেছো । আমার ইচ্ছে, আজ 
শ্রীবিষ্তর ভোগরাগের উত্তম আয়োজন হোক্, তোমার রন্ধিত ও 
নিবেদিত বস্ত আশ্রমিকেরা সবাই মিলে প্রসাদ পাক্।৮ 

একে ইষ্টদেবের ভোগ রান্না, তদুপরি গুরুদেব সে প্রসাদ পাইবেন, 

রামানন্দ তো মহাপুলকিত। তখনি পাকশালায় যাওয়ার জন্য উঠিয়া 
দাড়াইলেন। 

রামানুজী সম্পরদায়ে ভোগ. রদ্ধন করা হয় অন্ত নিষ্ঠা সহকারে। 
বাহিরের লোকের স্পর্শদোষ তো দূরের কথা, দৃষ্টিও পর বস্তুর উপর 
৮ 
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পড়িতে পারে না । বিন্দুমাত্র ক্রটি ঘটিলে সব কিছু একেরারে নষ্ট 
করিয়া ফেলা হয়। ঠাকুরের ভোগ নিবেদনও এমনি নিষ্ঠার মধ্য দিয়া 
ভক্তেরা সম্পন্ন করেন । 

মঠের পাকশালাটি শ্রীমুত্তির সেবার এক পবিত্র কেন্দ্র । আশ্রমের 
সকল সাধুই প্রাণপণে এ স্থানের শুচিতা রক্ষা করেন । 

কয়েকটি সতীর্থ রামানদ্দকে তেমন সুচক্ষে দেখে না । গুরু তাহাকে 
অতিরিক্ত স্েহ করেন--ইহা তাহাদের কাছে অসহা। তাছাড়া, গুরু 
যে মনে মনে রামানন্দকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছেন, 
মোহত্তের গদি যে তাহারই হইবে--ইহাও এ বিরুদ্ধবাদীদের অজানা 
নাই। এবার তাহারা দলবদ্ধভাবে আগাইয়া আসে রামানন্দকে 
অপদস্থ করার জন্য । 

দলের মুখপাত্র সাধুটি করজোড়ে গুরুদেবকে নিবেদন করেন, 

গুটিকয়েক প্রশ্ন তাকে জিজ্ঞেস করতে চাই । আপনি কৃপা ক'রে এতে 
অন্নমতি দিন |” 

“বেশ তো, বল কি বলতে চাও তোমরা । উভয়পক্ষের কথা 

শোনবার জন্য আমি আগ্রহ বোধ করছি ।” 

এবার বিরোধীদলের প্রশ্ন বষিত হয় রামানন্দের উপর । “আচ্ছ। 

ভাই, আমাদের শ্রীসম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে শ্রীবিষুণর মহাপ্রসাদ অতি পবিত্র 
বস্ত, নয় কি 1” 

্থ্যা ! সম্প্রদায়ের সবারই কাছে এটা স্থবিদিত |” 
“ভোগ-প্রসাদ র'ণাধতে, আর ইঞ্টের কাছে তা নিবেদন করতে যে 

নিয়মনিষ্ঠা পালন করতে হয়, তাও নিশ্চয় তোমার জান! আছে ?” 
“নিশ্চয় ।” ৃ 
“তুমি তো এ কয় বৎসর নানা তীরে, নানা জনপদে ঘুরে এলে । 

পরিব্রাজক জীবনে বাস করতে হয়েছে কত অজানা গৃহে, মিশেছো 

জাতিবর্ণ নির্বিশেষে কত লোকের সাথে । আচ্ছা ভাই, ভোগ- 
৯৯ 
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বাগের : শুচিতা কি তুমি সর্বত্র, সর্ব সময়ে ঠিক রাখতে পেরেছিলে ? 
কোন স্পর্শদোষ, কোন দৃষ্টিদোষ কখনো কি ঘটেনি ? গুরুদেবের 
সামনে সত্য কথা বল ।” 

“তা সত্যের খাতিরে বলতে হয়, চারার বহি) 

অনেক ক্ষেত্রেই ঘটেছে । মঠের বাইরে সব সময় তো আচারগত 

নিয়মনিষ্ঠা রক্ষা করা সম্ভব নয়। তাছাড়া, ছেশায়াছু*য়ি নিয়ে জীবন 
সাধনাকে এতো! বিড়ঘিত করে তোলাই বা কেন? অনেক দিন 

হলো আমি ভাবছি, আমাদের প্রেমভক্তির আদর্শ ও আচরণে 

ঘটেছে এক মন্মীস্তিক শ্বতঃবিরোধ । এর অবসান ঘটলেই আমি 

খুসী হবে 1” 

“তা”হলে, কি তুমি বলতে চাও-_স্পষ্ট করে বলো 1” 
“বলতে চাই, প্রভূ জগন্নাথকে ভজন৷ করবো, কিন্তু জগন্নাথধামে 

যেমন ক'রে প্রসাদ বিতরণ করা হয়-_নিবিবচারে, ছোয়াছুয়ির কোন 
দোষ না দেখে--তা করবে! নাঃ এ নীতিকে আমি মনে করি নিতাস্ত 
অযৌক্তিক 1৮ 

“মনে রেখো রামানন্দ, জগন্নাথ যা! পারেন, আমরা তা পারিনে 

--পারা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। তাই টি নারির 
এলেন মহাধাম শ্রীক্ষেত্র থেকে 1৮ 

“আমি জগন্নাথক্ষেত্রের ধারাকেই সর্ধত্র করবো প্রবন্তিত। 
আন্বে সর্ব ভেদবিবাদহীন উদার বৈষণবতা 1» 

“কিস্ত তোমার এ কাজ তো এই মঠে থেকে, সম্প্রদায়ের ভেতরে 
থেকে হতে পারবে নাঃ ভাই ।” 

আচাধ্য রাঘবানম্দ নীরবে এতক্ষণ এ বাদাহুবাদ শুনিতেছিলেন। 
এবার তাহাকে মুখ খুলিতে হইল । কহিলেন, তোমাদের কথা সবই 
আমি শুন্লাম। বৎস, রামানন্দ, তুমি কি সত্যই তোমার এই 
বৈপ্লবিক মতকে আকড়ে ধরে. থাকতে চাও? এজন্য চরম মূল্য দিতে 
তুমি পশ্চাদৃপদ নও ?” 
১5৩ 



রামানন্ 

দৃঢ় প্রশান্ত কে রামানন্দ উত্তর দেন, “গুরুদেব, যা বলেছি তা 
একাস্তভাবে আমার মনের কথা । ভগবান বাস! বেঁধে আছেন ভক্তদের 

হৃদয়ে হৃদয়ে । ভগবানকে ভালোবাসৃবো, তার ভক্তকে বাস্বো না 

এ তো কখনো হতে পারে না। ভক্ত সমাজকে বিভক্ত করার কথা 

কোন দিনই আমার চিন্তায় স্থান পায় না। প্রভু, এ মতবাদ অনেক 
আগে থেকেই অমার অন্তরে জেগেছিলো । পরিব্রাজনের এ কয়টি 
বৎসরে তা আরো দৃঢ় হয়েছে । মঠের বাইরে গিয়ে, বৃহত্বর জগতকে-_ 
মানব সমাজকে; আমি নিবিড় করে দেখতে পেয়েছি । আর তাকে 

দেখেছি সমকালীন সমাজ, ধর্ম ও ইতিহাসের আলোতে 1” 

রাঘবানন্দ মহারাজ আপন মনে কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া নিলেন। 

তারপর কহিলেন, “শোন তোমরা । আমি আমার চরম সিদ্ধান্ত স্থির 

করে ফেলেছি । এতকাল ধরে গুরুপরম্পরাক্রমে যে আদর্শ যে 

আচার নিয়ম এ মগ্ডলীতে চলে আসছে, তার ব্যতিক্রম করার কোন 

সাধ্য আমার নেই। তা পুর্ব চলতে থাকবে । তবে একথাও 

্বীকার করবো, রামানন্দ যা বল্ছে তার পেছনে রয়েছে তার নিজের 
বিশ্বাস ও উপলব্ধ সত্য । ভক্তিপ্রেম সাধনার গভীরে প্রবেশ ক'রেই 

সে একথা বলতে পেরেছে । তাই আমি নিজে থেকেই তাকে মুক্তি 
দিচ্ছি সম্প্রদায়ের গণ্ডী থেকে 1” ্ 

নতজানু হইয়। রামানন্দ আচার্য্ের চরণধূলি গ্রহণ করিলেন । 
বিরুদ্ধবাদী সতীর্ঘের দল চিত্রাপিতের মত দণ্ডায়মান, কাহারো মুখে 

কোন কথা সরিতেছে না। 

প্রিয়তম শিষ্যকে আশীষ জানাইয়া রাঘবানন্দ মহারাজ কহিলেন, 
“বৎস, তুমি তোমার উপলব্ধ সত্যকেই অবলম্বন করে থাকো । আমি 
অনুমতি দিচ্ছি, তুমি তোমার নিজস্ব পথ ধরে এগিয়ে যাও, প্রতিষ্ঠা 
ক'র নুতন মণ্ডলীর। নূতন যুগের নূতন ভাবধারার সাথে সামঞ্জস্য 
রেখে প্রেমতক্তির বাণী তুমি শোনাও। আশীবর্বাদ করি, অগণিত 
মানুষের কল্যাণ হোক তোমার মাধ্যমে 1” 

৯০১৯ 
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গুরু ও গুরুতভ্রাতাদের কাছে বিদায় নিয়া সেই দিনই রামানম্ৰ 
আশ্রম ত্যাগ করিয়! গেলেন। 

সেদিনকার আদর্শ-সংঘাত ও রামানন্দ কর্তক মঠ ও মগুলী 

পরিত্যাগ সারা উত্তর ভারতের ধন্ম্জীবনের ইতিহাসে এমন এক 
বিপ্লবের সুচনা করে যাহার তুলনা খু'জিয়৷ পাওয়া কঠিন । এ বিপ্লবের 

প্রভাব শুধু রামানন্দের অনুবর্তাঁ শিষ্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই, 
সারা ভারতের জনসমাজে তাহা ছড়াইয়া পড়ে । তাহার আদর্শ ও 
উদার মতবাদ জনগণের শিক্ষা দীক্ষা ও বিশ্বাসকে ক্রমে উজ্জীবিত 
করিয়া তোলে । 

গুরুর নির্দেশ রামানন্দ মানিয়া নেন। অচিরে রামাওয়ৎ নামে 

এক নূতন ভক্তিবাদী সম্প্রদায় তিনি গঠন করিয়। তোলেন । তাহার 
নামানুসারে এই সম্প্রদায়ের লোকের! রামানন্দী বলিয়াও অভিহিত 
হইতে থাকে ।”১ | 

সম্প্রদায়ের গণ্ডী চিরতরে ছিন্ন করিয়া স্বামী রামানন্দ বাহির হইয়া 
পড়িয়াছেন। এবার আর তাহার নিজত্ব মতবাদ প্রচারের পথে কোন 
বাধা নাই। শুধু কাশীতেই নয় ভারতের নানা তীর্থে ঘুরিয়৷ ঘুরিয়া 
এই নব ধর্মান্দোলনকে তিনি প্রাণবস্ত করিয়া তোলেন । 

সাধন সম্পর্কে রামানন্দ সর্বাধিক জোর দেন ত্যাগ বৈরাগ্যের 
উপর, জাগতিক সমস্ত কিছু সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পরিহার করিয়া নিজে 
হন সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী । এই বৈরাগ্য ও কৃচ্ছুসাধনকে ভিত্তি করিয়াই 

তাহার অনুগামীদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে চারি শ্রেণীর নাগা সাধু। 
উত্তর ভারতের ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনে এই সাধুদের 
অবদানের গুরুত্ব অপরিসীম । 

রামানন্দ অসাধারণ শান্ত্রবিদি। তাই প্রথম হইতেই শান্ত্রসাগর 
মন্থন করিয়া নিজের মতের পরিপোষক তথ্য ও যুক্তি সংগ্রহ করিতে 

১ জর্জ, এ, শ্রীয়ারসম £ এন্সাইক্লেপিউয়া অব রিলিজিয়ন আযাও 
এখিকৃস্--তলুযু-১০, পৃঃ ৫৭০ 

১০২ 



রামানন। 

থাকেন । একাজে একান্তভাবে নিয়োজিত করেন তাহার অসামান্য 

প্রতিভা ও কর্মশিক্তি । 

শান্ত্রবাক্য উদ্ধত করিয়া নবীন আচার্য ঘোষণা করেন,_যে ভক্ত 
ভগবানের শরণ নেয়, তাহার সেবায় আত্মনিয়োগ ক'রে, জাতিভেদ 

মানিয়! চলার প্রয়োজন তাহার নাই । আরো তিনি দেন নির্দেশ, 
যেতাহার সম্প্রদায়ের আদর্শ ও মতবাদ গ্রহণ করিবে, জাতিবর্ণ- 
নিবিবশেষে সে-ই লাভ করিবে একত্রে পান ভোজন করার অধিকার । 

ভগবানের সেবাপৃজা একই বিধি অস্ুযায়ী যাহার! সম্পন্ন করে, একই 
সামাজিক মর্য্যাদ! তাহাদের | 

শ্রীসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ আচার্য্য, রামাহুজ সাধারণ ভক্তদের জদ্য 
বহু কঠোর আচার-আচরণ ও নিয়ম শৃঙ্খলার প্রবর্তন করিয়াছিলেন । 

রামানন্দ তাহার অনেক কিছু পরিবন্তিত করিলেন । ধর্মসাধনার দুয়ার 

মানুষের জন্য করিয়া দিলেন উন্মুক্ত 1 

তাহার সেদিনকার পৌরুষদৃপ্ত কণ্ঠের ঘোষণা জনমনে আনিয়া 
দেয় নৃতন-সাহস ও নূতন আশার আলোক-সন্েত। 

ফলে অবজ্ঞাত, লাঞ্ছিত, সমাজের নীচেকার মানুষ জাগিয়া উঠে 
অপূর্ব আত্মপ্রত্যয়ের শক্তিতে ৷ সে ভাবিতে শিখে, ঈশ্বরীয় কৃপা ও 
জ্ঞানের আলোকচ্ছটা মান্নষকে ' আনিয়া দিবে সর্বাজীন মুক্তি, 
সমাজ জীবনের বন্ধন ও নিম্পেষণ এড়াইয়া সে এবার বাঁচিবে । 

ভগবৎ-প্রেমে স্বামী রামানন্দের সর্ধ্বসত্ত! ছিল পরিপ্লাবিত । তেমনি 

ভগবানের স্থষ্ট জীবের প্রতি, সবর্ব মানবের প্রতি তাহার প্রেম ও 

করুণার অবধি ছিলনা! । সকলেরই জন্য মুক্তির পথ, ভগবৎ-আরাধনার 
পথ তিনি সারা জীবন ভরিয়া দেখাইয়। গিয়াছেন । 

তাহার নির্দেশিত সাধনার অন্যতম অঙ্গ শ্রীভগবানের নাম জপ । 
এই জপের উপর তিনি সদাই গুরুত্ব আরোপ করিতেন | বলিতেন,-- 

৯. ম্যাকলিফ_ £ হিইরি অব শিখ. রিলিজিয়ন--তলুয ৬, পৃঃ ১০৮ 
১৩৩ 



তারতের সাধক 

হে মুযুক্ষু, ভগবানের নামমন্ত্র নিরস্তর জপ ক'র, তাহাতেই মিলিবে 
পরমা মুক্তি, সিদ্ধ হইবে সবর্ব অভীষ্ট । 

সমাজ ও ধর্্াচরণের অনাবশ্ক আচার নিয়ম হইতে তাহার 

শিষ্বেরা মুক্ত, তাই তাহারা সাধুসমাজে অভিহিত হইতেন “অবধূত+ বা 
সর্বপাশমুক্ত সাধকরূপে | 

নিরীশ্বরবাদী বা ভগবৎবিমুখ তাকিকদের দমনে স্বামী রামানন্দের 

উৎসাহের সীম! ছিল না । অসামান্য শাস্্রজ্ঞান, ব্যক্তিত্ব ও ধীশক্তি 

নিয়া সর্বক্ষেত্রে ইহাদের তিনি পধু্দন্ত করিতেন । তাই দেখা যায়, 
মধ্যযুগে তাহার এবং তাহার শিষ্যদের প্রত 'পে জৈন ও বৌদ্ধ প্রভাতি 
ধর্মসম্প্রদায়ের কর্্মপরিধি অনেকাংশে সন্কুচিত হইয়া উঠিয়াছিল। 

পূর্বতন বৈষ্ণব আচার্ষ্যগণ হইতে রামানন্দের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য 
নির্ণয় করিতে গিয়া ডাঃ আর, জি, ভাগ্ডারকর লিখিয়াছেন, “হিন্দু 

সমাজের নিয়, অস্ত্যজ শ্রেণীর জন্য সহানুভূতি হইতেছে বৈষ্ণব ধর্মের 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং এই ধর্ম আন্দোলনের গোড়া হইতেই সেটি 
চোখে পড়ে। কিন্তু প্রাচীন আচার্ষ্যেরা ব্রাহ্মণেতর জাতি-বর্ণের 
মানুষকে সাধারণতঃ দাড় করাইয়া রাখিতেন মণ্ডলীর বহিরাঙ্গনে, 
তবে এই সব লোককে নুতন পরিস্থিতি ও ভাবধারার স্থযোগ 

স্থবিধা অবশ্যই দান করা হইত । রক্ষণশীল বেদপন্থীরা চাহিতেন, এই 

সব মানুষ তাহাদের নিজন্ব নীচু গণ্ডীর মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াই 
ধর্মকর্মেরি অনুষ্ঠান করুক এবং জন্ম জন্মাস্তরের অজ্জিত পুণ্যের ফলে 
আবার ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করুক- তারপর তাহাদের সেই 
নবলব্ধ উন্নত জীবনে শুরু হোক মোক্ষের সাধনা | বেষ্ঞবীয় পন্থা ও 

আদর্শ অনুযায়ী যে কোন সাধারণ নিয় শ্রেণীর মানুষকে মোক্ষলাভের 
অধিকারী বলিয়া গণ্য হইত, কিন্তু রামানুজ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ আচার্ষ্যেরা 
বেদভিত্তিক ভক্তিসাধনার ব্যবস্থা দিতেন শুধু উচ্চবর্ণের সাধকের জন্যাই। 
ব্রাহ্মণ ছাড়! অন্য জাতির জন্য ছিল ভিন্ন ব্যবস্থা ।* 

১ ডাঃ আর, প্রি, ভাগারকর ১ বৈষ্বিজম, শৈবিজম আযাড মাইনর 
রিলিজিয়াস্ সিস্টেম্স্ £ পৃঃ ১৩০। 
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রামানন্দ 

রামানন্দ কিন্তু এ ব্যবস্থার আমুল সংস্কার করেন। ব্রাক্ষণ এবং 

নিয়বর্ণের মধ্যে কোন পার্থকাই তিনি রাখেন নাই। এমন কি, শুধু 
বিষ্ণুর উপাসক এবং সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেই যে কোন লোক সবার 
সাথে পঙ্গতে বসিয়া আহারের অধিকার প্রাপ্ত হইত। 

রামানন্দের আর একটি বড় সংস্কারমূলক অবদান-__তাহার নব 
ভক্তিবাদের প্রচারে সাধারণের চলতি ভাষার ব্যবহার ৷ রাধাকৃষ্ণের 

রাগান্্গা ভজনের স্থলে রামসীতার শুচি-শুদ্ধ আরাধনার প্রবর্তনও 

তাহার আচার্য জীবনের এক বিশিষ্ট কীন্তি। 

রামানন্দের সাধনা ও দার্শনিক তত্বের মূল কথা-_ভগবৎ-প্রেম । 

পুরুষ বা নারী, ব্রাহ্মণ বা অস্ত্যজ, যে কোন ধরণের ভক্তই হোক্ না 

কেন, ভগবানের দৃষ্টিতে সকলেই সমান । রামানন্দী সম্প্রদায়ে তাই 
তাহাদের সমান অধিকার দেওয়! হয় । 

ভগবানের ভক্তসমাজ মানেই এমন এক সব্র্বজনীন ভ্রাতৃসমাজ 

যেখানে ভেদ বিভেদের গণ্ডী রচনার প্রশ্ন আসে না । তাই সকলেরই 
জন্য তাহার রামাওয়ৎ সম্প্রদায়ের দয়ার থাকে সদা উন্মুক্ত |, 

শ্রীবৈষ্চবদের মত রামানন্দ শুধু ব্রাহ্মণদেরই আচার্যের পদে 
নিয়োজিত করেন নাই, অব্রাহ্মণদেরও তিনি সাদর আহ্বান জানান 
প্রেমভক্তি-ধর্মর প্রচারে ৷ সেদিনকার সংরক্ষণশীল সমাজের সম্মুখে 

ঈাড়াইয়া ধ্বনিত করেন উদার আশ্বাসের বাণী-_ 
জাতি পাতি পুছই নহি কোই । 
হরিকো ভজই সো হরিকো৷ হোই । 

__ওরে ভাই, প্রশ্ন করোনা কাউকে জাতি নিয়ে, জানতে চেয়োনা 

কোন্ পংক্তিতে বসে সেখায়। হরিকে যে করবে ভজন, সেই হয়ে 
যাবে হরির আত্মজন । 

১ কালক্রমে রামাওয়ৎদের মধ্যে এই উদার সমাজবোধের অভাৰ ঘটে: 
এবং জাতিগত ভেদবৈষম্য আবার মাথ! তুলিয়] দাড়ায়। .. 



ভারতের সাধক 

রামানন্দের উপাস্ঠ ও ইঞ্টদেব এই হরির স্বরূপ কি? কে তিনি? 
বিষ্ুতুর অবতার, রামায়ণ মহাকাব্যের আদর্শ নায়ক, পুতচরিত 

'রামচন্দ্রই রামানন্দের ইষ্ট। এই পরমপুরুষই রামাওয়ৎ পন্থীদের 

সাধনার ধন'। রামমন্ত্র আর রাম-ভজনের মধ্য দিয়াই সে যুগের 
অগণিত আশ্রিত ভক্ত ও সাধকের জীবনে আচার্য রামানন্দ 

আনিয়াছিলেন অপূর্ব রূপাস্তর | 
আজিও রামাওয়ৎ সম্প্রদায়ে প্রচলিত প্রথার অনুকরণে উত্তর 

ভারতের জনসাধারণ “রাম রাম" “জয় রাম? বা “সীয়া রাম” বলিয়া 

পরস্পরকে অভিবাদন জানায়, সৌজগ্য প্রকাশ করে । 

রামানন্দের সংস্কারপন্থী মন, উদার সমাজবোধ ও শ্রীরা মচন্দ্রের 
উপাসন! প্রবর্তনের পিছনে দেশের সমকালীন ইতিহাসের প্রভাব 
বেশ কিছুটা রহিয়াছে । 

চৌদ্দ শতকের অধিকাংশ কাল এই আচার্য্য জীবিত ছিলেন। 
'খিলজি বংশের শেষ সুলতানদের রাজত্ব তিনি দেখিয়াছেন, তুঘলক 
সৃলতানদের সকলেরই শাসনকালের অভিজ্ঞতা তাহার জীবনে আছে । 

আলাউদ্দীন যখন চিতোর আক্রমণ করেন, রামানন্দ স্বামী তখন 
যুবক মাত্র। আর মহম্মদ তুঘলকের পাগলামী ও অত্যাচার যখন 
'জনসাধারণের মনে ভ্রাসের সঞ্চার করিয়াছে তথন তিনি এক প্রবীন 

ভক্ত সাধক, দেশের দিকে দিকে পরিব্রাজন করিয়া বেড়াইতেছেন । 

রামানন্দের যে দীর্ঘ আয়ুফালের কথা শোনা যায় তাহাতে মনে হয়, 
তৈমুরের দিল্লী অধিকার ও নৃশংস হত্যালীলার কাহিনী তাহার কাছে 
আজান! ছিলনা । 

গবেষক শ্রীয়ারসন বলেন, “ইহা! কখনই বিশ্বাস করা যায় না যে, 
তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক ছর্ট্দে ও ছার্দঘশা স্বামী রামানন্দের 
উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে নাই। পরম কৃপালু, মহিমান্িত বীর 
যোদ্ধা! রামচন্দ্রের উপাসনার তত্ব তিনি দেশের জনজীবনের সর্বস্তরে 
“১৬৬ 



রামানন্দ 

বিস্তারিত করেন এবং সে সময়ে সর্ধবত্র উহা যথেষ্ট সমর্থনও পায়-_ 

ইহার কারণ, বিদেশী শাসনের গ্লানি ও লাঞ্ছনা সাধারণ মানুষকে 
এ মহাশক্তিধর উপান্তের দিকে সহজেই আকৃষ্ট করিয়াছিল ।১ 

রামানন্দ ও তাহার প্রধান শিষ্যদের প্রচারিত রামসীতা-তত্ব 

এদেশের ধর্ম ও সমাজ জীবনের এক বৃহত্তর কল্যাণ সাধন করে। 
ত্যাগ বৈরাগ্য, শুচিতা ও সংযমের সঙ্গে তাহার নৃতনতর আন্দোলন 
সবর্ব সমক্ষে তুলিয়া ধরে পৌরাণিক যুগের তেজবীর্য্য, শক্তিমত্তা ও 
আদর্শ চরিত্র । 

পরবত্তী কালে রাধাকৃষ্ণ যুগলভজনের ব্যপদেশে কোন কোন 
ভক্তিবাদী উপদলের মধ্যে অবাঞ্চিত আচার আচরণের প্রাছুর্ভাব দেখা 
দেয়। রামাওয়ৎ সিদ্ধ সাধকদের উচ্চতর তত্ব ও আদর্শের প্রচারে 

তাহাদের কদাচার সে সময়ে অনেকটা কমিয়া আসে । 

রামানন্দের ধর্থীয় আদর্শ ও জীবনদর্শন প্রধানতঃ প্রচারিত হয় 
হিন্দি ভাষার মাধ্যমে । তাহার ভক্ত শিষ্যদের রচনাও প্রকাশিত হয় 

হিন্দি-আশ্রিত নানা উপভাষায় । বামানন্দের নিজের লিখিত উপদেশ 

বা বাণী অতি যৎসামাগ্যই পাওয়া যায়। কিন্ত তাহার শিষ্য সুখানন্দ 
এবং বিশেষ করিয়া অন্যতম উত্তরসাধক কবীরের অজক্র রচনা 
হিন্দিতেই লিখিত । রামানন্দ ও তাহার শিষ্য প্রশিষ্যদের প্রভাবেই 

যে হিন্দি ভাষ! এই্বর্্যমণ্ডিত হয়, সাহিত্যিক ভাষায় পরিণত হয়, 
আজ আর তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। 

হিন্দি সাহিত্যের অত্যুজ্জল রত্ব তুলসীদাস ছিলেন এক বিশিষ্ট 
রামাওয়ৎ সাধক | তাহার অধিকাংশ ভক্তিরসাশ্রিত কাব্য রামানন্দেরই 

শিক্ষার ফলশ্রুতিরূপে আত্মপ্রকাশ করে । কাজেই রামানন্দের 

কাছে ভারতীয় ভক্তিসাধনা ও সাহিত্যের খণ যে কত তাহার পরিমাপ 

করা মহজ নয়। 

১ এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন এগ 'এখিকৃস্-_ভঙ্যু-১০, 
পৃঃ ৫৭০-৭১ | 
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আচার্যজীবন শুরু হওয়ার পর একে একে আমিতে থাকে 

রামানন্দের অস্তরজ শিষ্যাদল | ইহাদের মধ্যে রহিয়াছেন ব্রাহ্মণ ও 

অস্পৃশ্য, বিদ্বান ও নিরক্ষর, নারী ও পুরুষ-_সর্বশ্রেণীর মানুষ । 

প্রধান শিষ্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য-_অনস্তানন্দ, সুখানন্দ, স্মুরেশ্বরানন্, 

নরহরিয়ানন্দ, যোগানন্দ, গালভানন্দ, পিপানন্দ, কবীর, ভবানন্দ, 

সেনানন্দ, রইদাস, পদ্মাবতী ও সুরেশ্বরী | 

পদ্মাবতী আর সুরেশ্বরী এই ছুইজন রামানন্দের নারী শিষ্তা ৷ 

তাহার পুরুষ শিষ্যদের মধ্যে কবীর মুসলমান জোলা বংশীয় । ধনানন্দ 
জাতিতে জাঠ, রইদাস চন্ম্কার, সেনানন্দ ক্ষৌরকার ৷ 

আত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে এই শিষ্যের! উন্নত স্থান অধিকার করেন 

এবং এক একটি বিশিষ্ট ভক্তমণ্ডলী ই'হাদের কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া 

উঠে । রামানন্দের এই সব সাক্ষাৎ শিষ্যদের জীবন ও বাণীর মধ্য দিয়া 

ভক্তিধর্মের উচ্ছল রসআ্রোত দেশের সর্বত্র ধীরে ধীরে ছড়াইয়া 
পড়িতে থাকে । 

রামাওয়ৎ সম্প্রদায়ে অনস্তানন্দ এক বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ স্থান অধিকার 
করিয়াছিলেন । স্বামী রামানন্দের তিনি প্রথম শিষ্য | দীক্ষা! গ্রহণের 

পর হইতেই তাহার জীবনে আসে ভক্তিপ্রেমের জোয়ার । যোধগুর 

অঞ্চলে সাধন কুটির স্থাপন করিয়! এই ত্যাগী সাধক রাজ্যের সর্বত্র 
গুরুর সাধনতত্ব ও জীবনাদর্শ প্রচার করিয়া বেড়ান । 

জনশ্রুতি আছে, অনস্তানন্দ অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন । 

তাহার অসামান্য যোগবিভূতির বলে সে-বার এক মৃত যজ্ঞডুমুর বৃক্ষ 

মুগ্তরিত হইয়া উঠে। এই অন্তত দৃশ্য দেখিয়া যোধপুরের মহারাজা 
বিস্ময়বিমূঢ় হন, শক্তিধর মহাত্মার চরণতলে তিনি শরণ নেন। 

ভক্ত কবি সুখানন্দের জীবনে রামানন্দের পবিত্র স্পর্শ উৎসারিত 
করে এঁশী প্রেমের অমৃত নিঝ'র ৷ সুখানন্দের রচিত অজত্র সঙ্গীত, 
১৩৮ 
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গাথা ও স্তোত্র পাঠ করিয়া হাজার হাজার নরনারীর জীবন উদ্বুদ্ধ 

হইয়া উঠে। তাহার ভক্তিরসাপ্ল,ত রচনাসমূহ হিন্দি সাহিত্যের অমূল্য 
সম্পদ হইয়া রহিয়াছে । 

ভক্ত কবীর যে নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্য দিয়! আচাধ্য রামানন্দের 

আশ্রয় লাভ করেন, তাহা স্ুবিদিত। রামানন্দের সাধনা ও বাণী এই 
তরুণ মুসলমান জোলার জীবনে আনয়ন করে অপুর্ব রূপাস্তর । 
ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মরমিয়া সাধকরূপে কবীর দাস আত্মপ্রকাশ 
করেন। উত্তর ভারতের জনজীবন ও সাহিত্য দীর্ঘদিন তাহার ব্যক্তিত্ব 
ও রচনা দ্বারা উজ্জীবিত হয় । 

সরেশ্বরানন্দ ও তাহার পত্বী স্রেশ্বরী উভয়েই ছিলেন স্বামী 
রামানন্দের অশেষ কৃপাভাজন । উত্তরকালে বহু সাধকের পথপ্রদর্শক- 
রূপে সুরেশ্বর খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন । তাহার শক্তি-বিভূতির 
নান৷ কাহিনী জনসমাজে প্রচলিত আছে। ূ 

সে-বার জনকয়েক ভক্ত শিষ্যসহ তিনি তীর্থ পর্য্যটনে বাহির 

হইয়াছেন । দীর্ঘ পথ অতিক্রমের পর সবাই অতিশয় ক্লাস্ত। নগরীর 
উপকণ্ঠে সেদিনকার মত বিশ্রামের স্থান নির্বাচন করা হয় । 

এমন সময় একটি স্থানীয় লোক সেখানে আসিয়! আলাপ জুড়িয়া 
দেয়। আগন্তক সদালাগী। তাছাড়া; মাল! তিলকধারী এই বৈষ্ণব 

সাধুদের দর্শন করিয়া সে মহাপুলকিত। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর 
সবিনয়ে প্রস্তাব করিল, “প্রভুরা যখন দয়া করে এখানে এসেছেন, 
এই অধমকে আপনাদের সেবায় একটু লাগতে দিন। কাছেই রয়েছে 
আমার খাবারের দোকান । সেখান থেকে আপনাদের ভোজনের জন্য 

সামোসা, পুরী, তরকারী সব এক্ষুনি গরম গরম ভেজে এনে দিচ্ছি । 

না-ই বা করলেন ।” 
১৩৯ 



ভারতের সাধক 

লোকটির দৈচ্যের সীমা নাই। বৈষ্ণব সেবার জন্য বারবার সে 
অনুনয় করিতেছে, এড়ানো বড় কঠিন। অগত্যা তাহার আনীত 
আহার্ধ্যই ইষ্টদেবকে ভোগ দেওয়া হইল। সকলে ভক্তিভরে সেই 
প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। 

ভোজনের পর বেশ কিছুকাল কাটিয়া গিয়াছে । গুরু স্থরেশ্বরানন্দ 
পাশের প্রকোষ্ঠে নিদ্রার আয়োজন করিতেছেন । এমন সময় শিষ্যেরা। 
উত্তেজিত অবস্থায় সেখানে আসিয়। উপস্থিত । 

দলের মুখপাত্র নিবেদন করিলেন, “গুরুদেব, সর্বনাশ হয়েছে ॥ 
আমরা সবাই আজ এক পাপাত্মার কবলে পড়ে জাত ধর্ন্ম খুইয়েছি 
যে লোকট! এতো যত্ব করে আমাদের ভোজন করালো, আসলে সে 

হচ্ছে এক ঘোর পাষণ্ড । বৈষ্ণব সাধু দেখলেই, কপট ভক্ত সেজে সে 

তাদের ঠকায়। এইসাত্র সে বিদ্রপের সুরে বলে গেল, আমাদের 
খাবারে সে মাংসের কুচি মিশিয়ে দিয়েছিল । আর তা এমনি 

নিপুণভাবে দিয়েছিল যে আমরা টের পাইনি ! এখন উপায় ?” 

স্বরেশ্বরানন্দ কিন্ত নিবিবকার । আত্মপ্রত্যয় ভরা কণ্ঠে ভক্তদের 
কহিলেন, “বৎসগণ, তোমরা বৃথা এতে! চিস্তিত হয়েছো । তোমরা 

যা ভোজন করেছো, তা৷ কি ঠাকুরের প্রসাদ ক'রে খাওনি ? সত্যকার 
ভক্তি ও বিশ্বাস কি তাহ'লে তোমাদের ছিল না ?” 

সবাই একে অস্গের দিকে চাহিতেছেন, কাহারো মুখে কোন কথ 

ফুটিতেছে না । 

এবার সুরেশ্বরানন্দ কহিলেন, “বেশ তো, তা হ'লে তোমরা এক 

কাজ ক'র। যেযা খেয়েছো এখনি বমন ক'রে ফেলো । আমি বলছি, 

যে সব বস্ত তোমাদের পাকস্থলীতে গিয়েছে তা এবার পৃথক পৃথকভাবে 
বেরিয়ে আসবে |” . 

গুরুর সম্মুখে ঈাড়াইয়া একের পর এক শিষ্যেরা বমন করিলেন । 

কুরে দ্র মাংসখণ্ড। সকলের বিস্ময় ও ক্ষোভের দীমা রহিল না। 
১১৩ 
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এবার গুরু সুরেশ্বরানন্দের পালা । তিনি কিন্তু মুখবিবর হইতে 
উদঙ্গীরণ করিলেন একরাশ তুলসীপত্র । 

এ দৃশ্ট যেমনি অন্তুত তেমনি অবিশ্বাস্য ! সকলে হতবাক হইয়া 
নিণিমেষে চাহিয়! আছেন । 

স্বরেশ্বরানন্দ সহাস্তে কহিলেন, “তোমরা না জেনে যে অখান্ঠ 

খেয়েছিলে, তা শ্রীগুরুর কৃপায় নিষ্ষাশিত হয়ে গেল । আর আমার 
পাকস্থলী থেকে উঠে-আসা তুলসীপত্রের কথা ভাবছো? বাবা, 
এতে মাশ্চর্ধ্য হবার সত্যই কিছু নেই। অন্তরে যদি কলুষ না৷ থাকে, 
ইঞ্টদেবের ভোগ যদি সত্যকার ভক্তি নিয়ে নিবেদন ক'র, তবে তা 
এমনিতর পবিত্র বস্ততেই রূপাস্তরিত হতে পারে । আজকের এই 
হুর্দেবের ভেতর দিয়ে গুরুশক্তি এই তত্বটিই আমাদের মনে গেঁথে 
দিয়ে গেল ।” 

রামাওয়ৎ মণ্ডলীতে সথরেশ্বরানন্দ আরও এক কারণে স্মরণীয় হইয়া 
আছেন । এই মহাত্মার শিষ্য পরম্পরার মধ্য দিয়াই উত্তরকালে 
আত্মপ্রকাশ করেন অমর ভক্তকবি, তুলসীদাস। 

রামানন্দের আর এক বিশিষ্ট শিষ্য গাংড়োনের রাজপুতবংশীয় 
রাজা পিপাজী। গুরু সকাশে মুযুক্ষু পিপার আগমনের কাহিনীটি 
বড় বিচিত্র । 

যুদ্ধবিগ্রহ, রাজকার্ধ্, আর বিলাসব্যসন নিয়াই বেশী সময় 

পিপাজীর দিন কাটে । কিন্তু তাহার এ রাজসিক জীবনের অন্তরালে 

প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এক গভীর সাত্বিক সংস্কার । তাই স্থযোগ ও ময় 

পাইলেই কুলদেবীর আরাধনায় তাহাকে নিবিষ্ট হইতে দেখা যাঁয়। 
একদিন দেবী প্রত্যাদেশ দেন, “বৎস, কেন বৃথা এমন ক'রে নিজের 

সময় নষ্ট করছো৷। অগৌণে তুমি কাশীধামে চলে যাও । সেখানে 
রামানন্দ স্বামীর সাক্ষাৎ পাবে । তার কাছ থেকে দীক্ষা নাও, তাহলে 
এ জীবনেই লাভ করবে পরমা মুক্তি ।” 
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1পপাজী তাড়াতাড়ি বারাণসীতে রামানন্দের আশ্রমে আসিয়া 

উপস্থিত । করজোড়ে, দৈম্ভভরে কহিলেন, “প্রভূ, ভোগ বিলাস আর 
রাজসিকতার মোহে এতদিন ছিলাম অন্ধ । এবার আমি দেবীর 

কৃপায় আলোকের সন্ধান পেয়েছি । তিনিই শরণ নিতে বলেছেন 

আপনার চরণে । এ অধমের ভার গ্রহণ করুন । দীক্ষা দিয়ে আমায় 

নিয়ে চলুন অভীষ্ট সিদ্ধির পথে |” 

রামানন্দ তাহাকে পরীক্ষা করিতে চান । কহিলেন, “বৎস, নিছক 

ভাবাবেগে তো৷ সত্যবস্ত লাভ হয় না। মর্কট বৈরাগ্য ক'দিন তোমার 

থাকবে, তা কে বলবে? তাছাড়া, তুমি হচ্ছো৷ শাক্তবংশীয় । যুদ্ধ- 

বিগ্রহ নিয়েই সারা জীবন কাটিয়েছো, বিষ্ুণভক্তির রাজ্যে কি ক'রে 
তোমার মন টিকবে, বল ? না, তোমায় আমি দীক্ষা! দেবো! না।৮ 

“প্রভু আপনার কৃপা পেলে পুরানে! জীবনের সমস্ত স্মৃতি নিশ্চয় 
আমি মুছে ফেলতে পারবো । আপনার আদেশে প্রাণ অবধি বিসর্জান 
দিতে রাজি আছি। আমায় কৃপা করুন ।৮ 

আশ্রমের আডিনার এক পাশে রহিয়াছে এক সুগভীর কৃপ। 
সেদিকে অন্ুলি নির্দেশ করিয়া আচার্য্য বলিলেন, “আচ্ছা, দেখবো 

তোমার কথার সত্যতা কতটুকু । এক্ষুনি এ কুয়োর ভেতরে লাফিয়ে 
পড়ো! দেখি !” 

মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া ভক্ত পিপাঁজী সেইদিকে ছুটিয়া গেলেন। 
কুপের মধ্যে ঝাপ দিবেন, ঠিক সে সময়ে রামানন্দের ইঙ্গিতে শিষ্যেরা 

তাহাকে ধরিয়া ফেলিল । 

এবার আচার্য্যের আননে ফুটিয়া উঠিল প্রসন্নমধূর হাসি। কহিলেন, 

“বৎস,তোমায় আমি দীক্ষা দেব। কিন্তু তার আগে এক বৎসর 

এ আশ্রমে বাস ক'রে তোমায় করতে হবে কঠোর তপস্তা 1৮ 
গুরুর এই পরীক্ষায় পিপাজী উত্তীর্ণ হন। দীক্ষান্তে তাহার নূতন 

নামকরণ হয় পিপানন্দ। রাজ্য ও আত্মপরিজন ছাড়িয়া তিনি তপস্যার 

জন্ প্রবিষ্ট হন গহন অরণ্যে । 
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পিপাজীর প্রিয়তম! রাণী, সীতা-সহচরী ছিলেন পরম ভক্তিমতী । 

আচার্য্য রামানন্দের কৃপা তাহার উপরও পতিত হয়। গুরুর আজ্ঞা 
নিয়া স্বামীর সহিত তিনিও বান্প্রস্থে গমন করেন । 

ভক্তমাল ও অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থে রামানন্দের এই শিষ্য-দম্পতির 
ত্যাগবৈরাগ্য ও সিদ্ধ জীবনের নানা কাহিনী বণিত রহিয়াছে । 

রামানন্দের প্রদত্ত মন্ত্র চম্্কার রইদাসের জীবনে ঘটায় অভাবনীয় 

রূপান্তর ৷ বৈরাগ্যের কঠোরতম সাধনায় তিনি ব্রতী হন, এই সঙ্গে 
অবিরাম চলে ইট্টমন্ত্রের জপ ও ইঠ্ধ্যান। এই চর্্মকার সাধকের 

জীবনে যে অমৃত একদিন উপজিত হয়-_-উচ্চ নীচ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় 

শৃদ্র-_সবাইকে তাহা প্রেমভরে তিনি বিতরণ করিয়া যান। 
ভক্তপ্রবর নাভাদাসের রচনায় এই অস্ত্যজ সাধকের অলৌকিক 

বিভৃতির এক কাহিনী পাওয়া যায় ঃ 
রইদাসের মন্ত্রশিষ্যা, রাণী ঝালি সে-বার এক বিরাট ভাণগ্ডারার 

অনুষ্ঠান করেন । এই উপলক্ষে গুরু রইদাসকেও তিনি পরম সমাদরে 
নিজ ভবনে আমন্ত্রণ করিয়া আনেন । 

কিন্ত গণ্ডগোল বাধে পঙ্গতে উপবেশন করার সময় । সিদ্ধপুরুষ 

হইলে কি হয়, রইদাস জাতিতে মুচি। বহু সাধু ও ভক্ত বৈষ্ণবই 
সেদিন তাহার সঙ্গে একত্রে বসিয়া ভোজন করিতে রাজী নন। রাণী 

ঝালি দেবী মহা সমস্তায় পড়িলেন। প্রাণ থাকিতে গুরুর অমর্যাদা 

হইতে দিবেন না, আবার দৃরদূরাস্ত হইতে যে সব সাধু ভাগ্ডারায় 
আসিয়াছে উপবাসী অবস্থায় “তাহারা ফিরিয়া গ্লেলেও ছুঃখের সীমা 

থাকিবে না । 

সজল নয়নে রাণী রইদাসকে তাহার এই সঙ্কটের কথ! নিবেদন 

করিলেন । 

গুরু উত্তর দিলেন, “তোমাদের কোন ভয় নেই। মনে কোন দ্বিধ! 

না রেখে সব সাধুদের ভক্তিভরে অভার্থনা কর, পঙ্গতে বসিয়ে দাও। 
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আমার জন্য ভেবোনা। অভ্যাগত সাধু মহাত্মারা ভোজন করলেই 

আমার ভোজন হবে ।” 

নির্দেশ মত সবাইকে বসাইয়া দেওয়া হইল। সেদিন পঙ্গতের 
মধ্যে কিস্ত ঘটিতে দেখা গেল এক মহা অলৌকিক কাণ্ড । সাধুরা সবাই 
শ্রেণীবদ্ভাবে ভোজন করিতেছেন। কিস্তু কি আশ্চর্য্য ! প্রত্যেকটি 

সারিতেই যে রহিয়াছে রইদাসের জীবন্ত মৃত্তি ! 
ভক্তকবি নাভাজীর মতে, রইদাসের ইঞ্টদেবই সেদিনকার এই 

অঘটন ঘটান । চর্্মকার মহাসাধকের হৃদয়পুরে সদা তাহার অধিষ্ঠান, 
তাই তিনিই প্রাণপ্রিয় ভক্তের মর্যযাদাকে সব্বজন সমক্ষে এমন করিয়া 
ভুলিয়া ধরেন ।১ 

বেদাত্ত ও শৈবধন্মের মহান গীঠ বারাণসীতে রামানন্দ স্বামী বহু 
বৎসর অবস্থান করেন। এই ম্ুদীর্ঘকালের মধ্যে নিজের আশ্রমে 

তিনি গড়িয়া তোলেন ভক্তিধর্মের এক স্থদৃঢ় কেন্দ্র । ভারতের দিক 

দিগন্ত হইতে আসিয়া তাহার চারিপাশে জড় হইতে থাকে অগণিত 
ভক্তসাধক । | 

গুরু রাঘবানন্দের আশীষ-বাণী আচার্য্য রামানন্দের জীবনে সফল 
হইয়া উঠিয়াছে । নবতর, উদারতর ভক্তিধঙ্ের প্রবর্তকরাপে এখন 

তিনি সব্বত্র স্পরিচিত। যোগসিদ্ধির ফলে বয়স তাহার অনায়াসে 

শতাধিক বর্ষ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে । 

মহাবৈষ্ণবের সিদ্ধ জীবনে এখন হইতে অবিরাম শুধু বহিয়া চলে 
গুরুকুপার অমৃত-তরঙ্গ । দেখা দেয় এশীলীলার অজত্র প্রকাশ ? সমগ্র 

অস্তিত্ব হইয়া উঠে ইঠ্টময়। সব্বাতিশায়ী পরমপ্রভুর জ্যোতিঃসত্া 
ওতপ্রোত থাকে তাহার সব্ব সততায় । | 

নানকপন্থীদের গ্রন্থসাহিব-এ স্বামী রামানন্দের রচিত যে গাথা। 

নাভাদাস £ ভক্তমাল (টীকা £প্রিয়াদাস ; সম্পাদন £ ভগবানপ্রসাদ 
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সঙ্গিবিষ্ট রহিয়াছে, তাহাতে তাহার এ সময়কার আধ্যাত্মিক উপলব্ধির 
রূপটি ফুটিয়া উঠিতে দেখি । তিনি গাহিতেছেন £ 

কোথায় কোন্ দিকে আর করবো! 

পরিব্রাজন ? 

করবো কোথায় যাওয়া-আসা ? 

আমি যে ভাস্ছি সদাই 
দিব্য আনন্দের রসমোতে 
আপন গোপনপুরে বসে । 

অস্তর আমার যেতে চায় না 

আর ইতস্তত, 

এবার স্থান ক'রে নিয়েছে সে 

আপন উৎস-স্থলে । 

মনে পড়ে বিগত দিনের কত স্মৃতি-_ 

পুড়িয়েছি সুগন্ধী কত ধূপ, 
ঘষেছি পবিত্র চন্দন, 
লেপন ক'রেছি সারা অঙ্গে ৷ 

তীর্থ আর মন্দিরের পানে 

চুটেছি দেবতার আরাধনায় | 
তারপর আবিভূ্তি হয়েছেন 

আমার আলোক-দিশারী গুরু, 

অন্তরে দিয়েছেন জেলে দিব্যজ্যোতি 

জেনেছি পরম সত্য জীবনপ্রডুর 
অপার কৃপায় । 

জেনেছি--বেদ আর পুরাণের 

নেইকো কোনই মুল্য, 
যদি ন! থাকে তাতে শ্রীভগবানের 

মধুময় স্পর্শ । 
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চিদানন্দমময় হে আমার সদ্গুরু, 

তোমার চরণে ক'রেছি নিজেকে 

চিরতরে উৎসর্গ । 

সর্ব দ্বিধা সংশয়ের 

নিরসন করেছো তুমি । 

রামানন্দ উপলব্ধি করেছে সেই 

সারা বিশ্বের অন্ুপরমাণুতে 

যিনি রয়েছেন ওতপ্রোত । 

এ সত্য উদ্ভাসিত হয়েছে মোর প্রাণে 

কৃপালু সদ্গুরুর অপার কৃপায়-- 

আর লক্ষ কোটি পাপের কালিমা 
গিয়েছে নিশ্চিহ্ন হয়ে । 

(গ্রন্থসাহিব )১ 
লোকচক্ষুর অন্তরালে রামানন্দ স্বামী ধীরে ধীরে নিজেকে এবার 

অপসারিত করিয়া নেন। তারপর একদিন, ১৪১০ খুষ্টাবে ( সম্বৎ 

১৪৬৭ ) ১১১ বৎসর বয়সে তাহার মরজীবনের মঞ্চে নামিয়া আসে 

চির-যবনিকা। সমকালীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আচার্য, ভক্তি- 
ভাবগঙ্গার নব ভগীরথ প্রবিষ্ট হন নিত্যলীলার মধুময় লোকে । 

ম্যাকলিফ £ হিষ্টরী অব শিখ রিলিজিয়ন-- (রামানন্দ) ভলুট; ৬, 
পঃ ১০৬--৯। 



শ্রীপা লাগব্হ্্গুরী; 
কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা, কৃষ্ণরসে রসায়িত মাধবেন্দ্র গোবদ্ধনে 

আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন । বড় মধুর, বড় রমণীয় এই গোবদ্ধন । 
এ যে তাহার ধ্যানের ধন শ্রীনন্দনন্দনের রম্য লীলা-ভূমি! যেদিকে 
মাধবেন্দ্র নয়ন ফিরান সেদিকেই হয় তাহার কৃষ্ণস্ফত্তি! ভূবনতুলানো 
রূপে নবকিশোর নটবর নয়ন সম্মুখে আসিয়া ঈাড়ান। ভক্তপ্রবর বারবার 

হন আপন] বিস্মৃত । 

দিনের পর দিন চলে অপরূপ অপ্রাকৃত লীলা । আর প্রাণপ্রিয় 

রাধা-মদনমোহনের বিরহ মিলনের রঙ্গ দেখিয়া তিনি আনন্দে অধীর 
হইয়া উঠেন । 

গিরি গোবদ্ধনের ধীর সমীরণ বহিয়া আসে । মাধবেন্দ্র উচ্চকিত 

হইয়া উঠেন । মনে ভাবেন, এ বুঝি ভাসিয়া আসে কৃষ্ণদেহের অপরূপ 
দিব্য গন্ধ । আমার কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কই--বলিয়া প্রেমিক সাধক উন্মত্ত 
হইয়া উঠেন। 

মেঘ মেছুর আকাশ দেখিয়া মযুরীর হৃদয়ে জাগে পুলক শিহরণ, 

পেখম তুলিয়৷ মধুর ভঙ্গিমায় নৃত্য করে। মাধবেন্দ্রের বুকে ঝলকিয়া 
উঠে শিখিপুচ্ছচূড় নওল কিশোরের মধুময় স্মৃতি । 

পুত পুগ্ড কৃষ্ণমেঘ জাগাইয়া তোলে কৃষ্ণের বিরহ। আন্তি ও কান্নায় 
হৃদয় তাহার ফাটিয়া পড়ে, নয়নে ঝরে অবিরাম অশ্রধারা । 

বড় অন্ভুত এই কৃষ্ণপাগল সন্ন্যাসী! ব্রজবাসীরা অবাক হইয়া 

নিনিমেষে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে । সাধু সম্তদের বিস্ময়ও বড় কম 

নয়। সবাই জানেন, মাধবেন্দ্র দশনামী পুরী সম্প্রদায়ের অস্তভূক্তি | 
গুরুপরম্পরার মধ্য দিয়া তাহার সম্প্রদায়ে জ্ঞানতপস্যার ধারা বহিয়! 

চলিয়াছে। তবে সেখানে কি করিয়া উদ্গত হয় এমনতর রাগানুরাগা 
১১৭ 
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ভক্তি? এমন প্রবল ভাবোচ্ছাসই বা কেন জাগিয়া উঠে? মহাপ্রেমের 

একি মহিমময় প্রকাশ ! কত খ্যাতনামা বৈষ্ণব আচার্য্য, কত ভক্তিসিদ্ধ 

মহাপুরুষই তো ব্রজমণ্ডলে উপস্থিত হন, কিন্তু কই, প্রেমের তরঙ্গে 
এমন উদ্বেল তো কেহ হন না? 

কয়েক দিনের ভিতর এই প্রেমিক সন্ন্যাসীকে কেন্দ্র করিয়া প্রকট 

হয় এক দৈবী লীলা । কথাটা অচিরে জানাজানিও হইয়া পড়ে । সারা 

অঞ্চলে চাঞ্চল্য পড়িয়া যায় । 

বিধন্মীর আক্রমণ ও লুষ্ঠনে ব্রজমণ্ডলের অধিকাংশ তীর্থ এ সময়ে 
বিলুপ্ত হইয়াছে । কোনমতে জাগিয়! আছে শুধু গোবদ্ধন এবং আরো 
ছুই চারিটি প্রাচীন তীর্ঘ। 

সেদিন প্রত্যুষে গোবদ্ধন পরিক্রম! শেষ করিয়া মাধবেন্দ্র গোবিন্- 

কুণ্ডের তীরে আসিয়া বসিলেন। ম্বান ও মধ্যাহ-জপ শেষ হইয়া 
গেল । এবার ইঞ্টকে ভোগ দিয়! প্রসাদ গ্রহণ করিবেন । 

ত্যাগব্রতী মহাবৈষ্ণব দীর্ঘকাল যাবৎ অযাচক বৃত্তি নিয়া আছেন। 
কৃষ্ণের কপায় যখন যে ভিক্ষা জোটে, তাহাতেই কাজ সমাধা করেন। 

কিন্ত আজ কিছু জুটিবে বলিয়া তো৷ মনে হইতেছে না।- খর-তাপদঞ্ধ 
গ্রীষ্মের এই মধ্যাহ্নে কাছাকাছি কোন জনমানবই নাই । 

কুণ্ড-তীরে, বৃক্ষের ছায়ায় মাধবেন্দ্র চুপচাপ শয়ন করিয়া আছেন । 

হঠাৎ এক গোপতনয় ছুগ্ধের ভাণ্ হস্তে সম্মুথে আসিয়! উপস্থিত। 
অপরূপ প্রিয়দর্শন এই বালক । সুঠাম শ্যামদেহে লাবণ্যত্রী টলমল 
করিতেছে । মাথায় ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম, আয়ত নয়ন ছুইটি ধেন 
ইন্্রজালে ভরা। 

মধুর হাসিতে চারিদিক সচকিত করিয়া বালক কহিল, “ওগো, 
শুন্ছো৷ ! এবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে! দিকিনি | এই গ্ভাখো, ভাড় 
ভরে ছুধ নিয়ে এসেছি তোমার জঙ্য । নাও, চটু ক'রে গলায় ঢেলে 
দাও। আচ্ছা, এমনতর উপবাস ক'রে কি লাভ তা বলতে পারো ? 
২১৮ 
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সামান্চ যা কিছু খাবে, মেগে খেলেই তে! পারো। গোয়ালাদের ঘরে 
ছধের তো অভাব নেই । তবে শুধু শুধু উপবাসী থাকবে কেন ?” 

সম্মোহিতের মত মাধবেন্দ্র এই বালকের দিকে নিনিমেষে চাহিয়া 
আছেন। চমক ভাঙ্গিলে প্রশ্ন শুরু করিলেন, “বাবাঃ কে তুমি? কোন্ 
গায়ে তোমার বাস? বলতো, কি ক'রে জান্লে যে, আমি এখানে 

উপোস ক'রে রয়েছি?” | 

“আমি যে পাশের গায়েতেই থাকি গো! তুমি বুঝি জানোনা, 
কেউ যদি অযাচকবৃত্তি নিয়ে থাকে-মেগে না খায়, আমিই তাকে 

যোগান দিই ছধের । গোপবধূর! চান্ ক'রতে এসেছিল এই ঘাটে । 
তারাই যে আমায় জানালো৷ তোমার উপবামের কথা । ছুধও তারাই 

পাঠিয়ে দিলো । তুমি ভোজন শেষ কর। খানিক বাদে এসে আমি 
ভাঁড়টি নিয়ে যাবো।” 

শ্রদ্ধাভরে ইষ্দেবকে এই ছুগ্ধ নিবেদন করিয়া মাধবেন্দ্র তাহা 
পান করিয়া ফেলিলেন। 

বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতে করিতে বেলা গড়াইয়া গেল । কিন্তু কই, 
সেগোপবালক তো৷ আর ফিরিয়া আঙমিলন! ? ভাগুটি যে তখনো 
একপাশে পড়িয়! রহিয়াছে । 

ক্রমে রাত্রি হয় । গোবদ্ধনের আকাশ ছাইয়া নামে ঘন অন্ধকার । 

পৃজা-কীর্তন ও জপের শেষে, মধ্যরাত্রে মাধবেন্ত্র আসন বিছাইয়! 

শয়ন করেন। শ্রান্ত দেহে অচিরে হন নিদ্রাভিভূত। 
রাত্রির শেষ যামে হঠাৎ তাহার নিদ্রা টুটিয়া যায়। নয়ন উদ্মীলন 

করিতেই দেখেন এক অপরূপ দৃশ্য । দিব্য আলোকের ছটায় সার! 

বনভূমি উদ্ভাসিত হইয়া! 'উঠিয়াছে, আর আলোকপুণ্ধের মধ্যস্থলে 
দণ্ডায়মান সেই গোপবালক ! 

একি পরম বিন্ময় ! কোন্ তাৎপর্য্য এ অলৌকিক আবির্ভাবের ? 
মাধবেন্দ্র ধড়মড় করিয়া উঠিয়! বসেন। 

এবার মধুর হাসি ছড়াইয়! নওলকিশোর কহেন, “মাধবেন্্র, তুমি 
৯১৪) 



ভারতের পাধক 

এসে পড়েছো, ভালই হয়েছে । তুমি ছাড়া আর কাউকে দিয়ে যে 
আমার মুস্তির উদ্ধারকা্ধ্য সম্পন্ন হবে না। বহু দিন আগেকার 
কথা--গোবর্ধন পাহাড়ের পাশে, এই গ্রামেরই এক প্রান্তে আমার 
পৌত্র, মহারাজ বজনাভ, স্থাপন করেছিলো আমার শিলা বিগ্রহ-_ 
গোবর্ধনধারী শ্রীগোপালমুত্তি। সেই প্রাচীন বিগ্রহ আজে! পড়ে 

রয়েছে লোকচক্ষুর অন্তরালে, ভূগর্ভের গভীরে । মুসলমানের আক্রমণের 

সময় পুজারীরা তা লুকিয়ে রেখেছিলো । সেই থেকে শীত, গ্রীন্ম, 
বর্ষা সমানে মাথার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। আমার এ মুত্তি তুমি উদ্ধার 

ক'রে আনো। তোমার মত পরম ভক্তের সেবা অঙ্গীকার করবো 

বলেই যে আমি প্রতীক্ষা ক'রে আছি। এ মুত্তি তুলে নিয়ে এসে 
প্রতিষ্ঠা কর, অগণিত মানুষের কল্যাণ হবে ।” 

দিব্য যুন্তি অন্তহিত হন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় মাধবেন্দ্রের করুণ 
আত্তি আর ক্রন্দন । 

ভূতলে আছ্ড়াইয়া পড়িয়া সাশ্রুনয়নে বারবার কহিতে থাকেন, “হায় 

প্রভু ! নিজ হাতে ভাড় বয়ে এনে করালে আমায় ছুগ্ধ পান, কৃপা ক'রে 

দিলে দর্শন, করলে আমার সেবা অঙ্গীকার । তবুও এ অধম তোমায় 

চিন্তে পারলো না । হে দয়াল, এ ছুঃখ যে আমার রাখবার ঠাই নেই ।৮ 
কিছুক্ষণ বাদে প্রকৃতিস্থ হইলেন । ভাবিলেন, এমন করিলে তো 

প্রভুর আজ্ঞা পালন করা যাইবেনা! নিজ মুখে তিনি সেবা গ্রহণ 
করিতে চাহিয়াছেন। বনমধ্যে কোথায় শ্রীবিগ্রহ প্রোথিত আছেন-_ 

দয়া করিয়! তাহারও দিয়াছেন নির্দেশ | এখন মাধবেজ্রের সব চাইতে 
বড় কাজ এই মুত্তির প্রতিষ্ঠা করা। 

তখনি গ্রামের লোকজন সবাইকে ডাকিয়া এই অলৌকিক বার্তা 
তিনি প্রচার করেন। 

সারা গ্রামে প্রবল উদ্দীপনা জাগিয়া উঠে। কোদাল কুঠার নিয়া 
শত শত নরমারী তাহারু বঙ্গে আগাইয়া চলে। ্বপ্ে প্রাপ্ত নির্দেশ- 
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মত মাধবেন্দ্র সবাইকে নিয়া হুর্গম অরণ্যস্থিত নির্দিষ্ট কুঙ্জে উপস্থিত 
হন। লতাগুল্মের ছুর্ভেন্ভ জাল কাটিয়া! ফেলার পর খনন শুর হয় 

এবং ভূগর্ভ হইতে বাহির হয় মনোহর গোপাল-মৃত্তি ! 
গ্রামবাসাদের আনন্দ আর উৎসাহের সীমা নাই । মাধবেন্দ্রও 

ভাবাবেশে প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন। সেই দিনই সাড়ম্বরে সকলে মিলিয়া 
সম্পন্ন করিলেন শ্রীবিগ্রহের অভিষেক । 

মাধবেন্দ্রপুরীর খদ্ধি ও সিদ্ধির এক অপুর্ব প্রকাশ এ সময়ে 
দেখা যায়। অন্তরে তাহার অভিলাষ জাগে, এই অভিষেক উৎসব 

উপলক্ষে অন্নকূট অনুষ্ঠিত হোক, দেওয়া! হোক বৈষ্ণব সাধুদের এক 
বৃহৎ ভাণ্ডার । মহাবৈষ্ণবের এই অভিলাষ পূর্ণ হইতে দেরা হয় 
নাই। মথুরার ভক্ত শেঠদের মধ্যে তুমুল সাড়া পড়িয়া যায়--ভারে 
ভারে আসিতে থাকে দধি, হুপ্ধ, আটা, চিনি, ঘ্বতত। কৃতাপ্তলিপুটে 

সবাই আসিয়! মাধবেন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হন। মহাপুরুষের কৃপায় 
শ্রীগোপাল প্রকট হইয়াছেন, কাজেই তাহার নির্দেশ পালনে উৎসাহের 

অবধি নাই । 

মহা ধূমধামে অন্নকূট ও ভাণ্ডার! সমাপ্ত হয়। গোপাল প্রতিষ্ঠিত 
হন এক ম্্রম্য মন্দিরে | 

এই বিগ্রহের অভিষেক ও মন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে মাধবেন্দ্ 
ব্রজমণ্ডলে প্রসিদ্ধ হইয়া! উঠেন। বৈষ্ণব সমাজে তাহার কথ নিয় 
আলোড়ন পড়িয় যায়। সকলেই বলাবলি করিতে থাকেন, গোপাল 

নিজে যাহার সেবা! অঙ্গীকার করিয়াছেন, কান্থাকরঙ্গধারী সে বৈষ্ণব 

নিশ্চয়ই এক ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ । 

গোবদ্ধনের সেদিনকার এই ভাগ্যবান মহাপুরুষ সম্বন্ধেই বৃন্দাবন- 
দাস তাহার চৈতম্যভাগবতে লিখিয়! গিয়াছেন-- 

“ভক্তিরসে আদি মাধবেন্দ্র শ্ত্রধার। 

গৌরচন্দ্র ইহা কহিয়াছেন বারবার |” 
(৫ ভাঃ 91৬1৬১) 
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বাংলার প্রেমভক্তির নিজস্ব সম্পদের অধিকারী হইয়া মাধবেন্দ 
আবিভূ্ত হন, এই সঙ্গে তাহার সাধনায় আসিয়া! মিলে দাক্ষিণাত্যের 
আড়বারদের ভক্তিরস। রাধাকৃষ্ণলীলা-তত্বের এক শ্রেষ্ঠ ধারক ও 

বাহকরূপে তাহার প্রকাশ ঘটে। নিগুট় বৈষ্ণবীয় সাধনা পুম্পিত ও 

ফলিত হইয়া উঠে তাহার মহাঁজীবনে। 
বাংলা, উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্য ও ব্রজমগ্ডলের নানা অঞ্চলে মাধবেন্দ্ 

প্রেমতক্তিনিষ্ঠ এক সাধকগোষ্টি গড়িয়া তোলেন। জ্ঞানবাদী পুরী 
সন্প্রদায়ভূত্ত সন্ন্যাসী হইলে কি হয়, অন্তরে তাহার সদা স্ফুরিত হইতে 

থাকে কৃষ্ণ-প্রেমরস। ভাবপ্রমত্ত সাধক দিনের পর দিন জনচৈতন্যো 
তুলিয়৷ ধরেন ভাগবত-আশ্রিত প্রেমধর্মের | 

উত্তর ভারতে এমময়ে রামানন্দ-কবীরের যুগ চলিতেছে । ভ্তি ও 
প্রপত্তির বাণী ছড়াইতেছে দেশের দিকে দিকে । এই ভক্তি আন্দোলনে 
মাধবেন্্র পুরীনূতনতর রসত্রোত উৎসারিত করেন। উত্তরকালে এই 
ত্রোতধার। পুষ্টি লাভ করে বাংলার বৈষ্ণব সাধনায়। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের 
প্রেমযয়ুনার বৃহত্তর খাতে এই সাধনা খুঁজিয়া পায় আপন চরিতার্থতা। 
লক্ষ লক্ষ ভক্ত ইহাতে অবগাহন করিয়া ধন্য হয়। 

প্রীহট্ট জেলার এক ক্ষুদ্র গ্রাম, পুরিপাট । এই গ্রামে এক ধর্ম্মনিষ্ঠ 
্রাহ্মণ বংশে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী আবিভূর্তি হন।১ 

১ ইনি বারেন্ত্র ব্রাহ্মণ । কাশ্ঠপ গোত্র, শুদ্ধ শ্রোত্রেয়ী এবং করজা 

গ্রামীন। থুষ্টায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত হরিচরিত নামক গ্রন্থে পাওয় 
যায় যে, গ্রন্থকার চতুভূ'জের পূর্বপুরুষ স্বর্ণরেখ রাজা ধর্মপালের নিকট 
হইতে বরেন্দ্রভূমে করজ| নামক গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ছুতরাং করজ 
গ্রামীন ্রীপাদ মাধবেন্ত্রও চতুতূ'জের স্তায় শ্বর্ণরেখ বিপ্রেরই এক বংশধর | 
ইহা! ব্যতীত তাহার বংশ পরিচয় সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু এখনও জানিতে 
পারা যায় নাই |. মাধবেন্ত্রপুরী £ ডক্টর হৃধীকেশ বেদাস্ত শাস্বী-হিমাত্রি 
৩২শে ফাস্তন ১৩৬৫ | 

১২২ 



মাধবেন্দ্রপুরী 

উপনয়ন সংস্কারের পর বালককে চতুষ্পাঠীতে ভত্তি করিয়া দেওয়া 
হয়। অসাধারণ তাহার ধীশক্তি। অবলীলায় একের পর এক ব্যাকরণ, 
কাব্য ও ধর্মশান্ত্র সে আয়ত্তকরিয়া৷ ফেলে। দেখিয়। আচাধ্যদের 
বিস্ময়ের সীমা থাকেনা । 

ক্রমে মাধবেন্দ্র যৌবনে পদার্পণ করেন । অধ্যাপনা ও শান্ত্রপাঠের 
মধ্য দিয়া জীবনে তাহার জাগিয়া উঠে অধ্যাত্মজিজ্ঞাসা । 

ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের ঘরে, সহজাত ভক্তি ও ধর্ম্মনিষ্ঠা নিয়া তিনি 
জন্মগ্রহণ করেন। তারপর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনে উদ্গত হইতে 
থাকে ভগবত-প্রেমের রসধারা। 

বেদ বেদাঙ্গের সাথে মাধবেন্দ্র ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তি-শান্ত্রেও 
পারঙ্গম হইয়! উঠেন। শুধু শ্রীহট অঞ্চলেই নয়, পূর্র্ববলের সর্বত্র 
প্রতিভার আলোক ছড়াইয়া পড়ে । কিন্ত এ আলোক যেন ঘ্ৃতের 
আলোক । ্সিগ্ক-উজ্জল দীপ্তি রহিয়াছে, অথচ নাই কোন নয়ন 
ধাধানো তীব্রতা । একবার যে ইহার সংস্পর্শে আসে, সে-ই মুগ্ধ 
হইয়া যায়। 

মাধবেন্দ্রের বয়স হইয়াছে, অধ্যাপনার কাজে খ্যাতি ও অর্থও বেশ 
মিলিতেছে। পিতা মাতা এবার তোড়জোড় করিয়া তাহার বিবাহ 
দেন। কিছুদিন পরে এক পুত্র সম্তানও ভূমষ্ঠ হয়। 

পুত্রের জন্মের পর পত্বী হঠাৎ একদিন ইহলোক ত্যাগ করিয়া 
যান। মাধবেন্দ্রও সংসার জীবনে ধীরে ধীরে বীতস্পৃহ হইয়া পড়েন । 
কিছুদিন পরে গঙ্গাতীরে বাস করার জন্য কিশোর পুক্রকে নিয়া 
আগমন করেন পশ্চিমবঙ্গে ৷ 

কুলিয়৷ ও কুমারহট্রের মধ্যবর্তী বিষুপুর গ্রাম । এখানে আসিয়া 
মাধবেন্দ্র কুটির বাঁধেন, খুলিয়া বসেন নূতন চতুষ্পাঠী। 

নবাগত আচার্য্যের শান্ত্রজ্ঞান ও ভক্তিসাধনার খ্যাতি চারিদিকে 

ছড়াইয়! পড়িতে থাকে ।' অল্পকাল মধ্যে কুমান্িহট, কাঞ্চনপল্লী হইতে 
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শুরু করিয়া কুলীন গ্রাম, শাস্তিপুর ও নবদ্বীপ অবধি তিনি সুপরিচিত 

হইয়া উঠেন । 
এই কুমারহটেই একদিন মাধবেন্দ্রের কুটিরের দ্বারে আসিয়া 

উপস্থিত হন এক মেধাবী তরুণ। মাধবেন্দ্রের কাছে শান্ত্রজ্ঞান, সাধন 

ও দীক্ষা লাভ করিয়া এই শিক্ষার্থী ধন্য হন, উত্তরকালে প্রসিদ্ধ হইয়া 
উঠেন ঈশ্বরপুরী নামে। এই ইঈশ্বরপুরীই গয়াধামে শ্রীচৈতন্যকে 
গোপালমন্ত্র দান. করেন, ঘটান তাহার জীবনে বিস্ময়কর রূপান্তর । 

অধ্যাপনা ও সাধনভজনের মধ্য দিয়া কয়েক বৎসর অতিবাহিত 

হইয়া যায়। সে-বার বিষুপুরে মাধবেন্দ্রের কাছে আসিয়া উপস্থিত 
হন নূতন ছাত্র, কমলাক্ষ। শ্রীহটের লাউড় পরগণার নবগ্রামে এই 
তরুণের বাস। মাধবেন্দ্রের সাধননিষ্ঠা ও ভক্তিশান্ত্রের পাণ্ডিত্যের 
কথা লোকমুখে তিনি অনেক শুনিয়াছেন। এবার এই ভক্তিমান 
আচার্য্যের আশ্রয় গ্রহণের জন্য ব্বগ্রাম হইতে ছুটিয়া আসিয়াছেন । 

পরিণত জীবনে এই কমলাক্ষ আত্মপ্রকাশ করেন শ্রীচৈতস্ভের 
লীলাপার্ধদ শ্রীঅ্বৈতরূপে ৷ গৌড়ীয় বৈষণবদের তিন প্রভুর এক প্রভু 
বলিয়া তিনি পুঁজিত হন। 

কমলাক্ষের চোখে মুখে অপূর্ব প্রতিভার দীপ্তি । প্রেমভত্তির 

রসে অন্তর রহিয়াছে সদা ভরপুর ৷ মাধবেন্দ্র মুহুর্তে বুঝিয়৷ নিলেন, 
এই তরুণ অনন্যসাধারণ, বিরাট প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে তাহার মধ্যে । 
তাই ছুই হাত বাড়াইয়া তখনি কমলাক্ষকে কোল দিলেন, পুক্রপ্রতিম 
নিজগৃহে ম্েহে দিলেন আশ্রয় । 

কৃষ্ণপ্রেমের অন্তহীন পিপাসা মাধবেন্দ্রের ছুদয়ে জাগিয়! উঠিতে 
থাকে। নিষ্ঠাবান, পরম সাত্বিক যে সাধনজীবন একদিন শুরু হইয়াছিল, 

তাহাতে ঢল নামে রাগানুগা ভক্তিরসের | 

ভাগবতকে তিনি গ্রহণ করেন অধ্যাত্ম সাধনার প্রধান অবলঘ্বন 

রূপে । বাংলার যে তাখকল্পন! ও প্রেমাবেগ ছিল তাহার সহজাত, সে 
১২৪ 



মাধবেন্্রপুরী 

আবেগ এবার উত্তাল হইয়া উঠে। জয়দেব, বিদ্ভাপতি ও চণ্ডিদাসের 
ভাবলোকে আচার্য্য নিরস্তর করেন অবগাহন, কোমলকান্ত পদাবলীর 

রসে হৃদয় দিনের পর দিন হয় রসায়িত। প্রেম-সষমার অঞ্জন ছুই 
নয়নে মাখিয়া সাধক মাধবেন্দ্র সদাই বিভোর থাকেন রাধাকৃষ্ণ-লীলার 
অন্ুুধ্যানে। 

তবুও তাহার আশ মিটিতেছে কই? লোকমুখে শুনিয়াছেন, 
দক্ষিণদেশে ভাগবতধর্ম্মের এক অপরুপ, মাধূর্যময় বিকাশ ঘটিয়াছে। 
তামিল আড়বারদের প্রেমান্তি, সাধনা ও সিদ্ধি ভক্তি-ধর্ম্মের ইতিহাসে 

রচনা করিয়াছে নৃতনতর অধ্যায় । সেই নিগৃঢ় সাধনার সহিত পরিচয় 

সাধনের জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন । স্থির করিলেন, বিষয়- 
কৃূপে আর ডুবিয়া থাকা নয়, এবার চিরতরে ঘর ছাড়িয়া বাহির 
হইয়া পড়িবেন। দক্ষিণ দেশের প্রেমিক সাধকদের সঙ্গে কিছুকাল 

বাস করার পর শুরু করিবেন লারা ভারত পরিব্রাজন। তীর্ঘে তীর্থে 

কুঞ্জে কুর্জে দীনহীন কাঙালের বেশে প্রেম পিপাস্থ সাধক মাধবেন্দ্ 
ঘুরিয়া বেড়াইবেন। 

সমস্যা মাতৃহীন কিশোর পুক্র বিষুদাসকে নিয়া । কাহার কাছে 

তাহাকে রাখিয় যাইবেন ? 

প্রিয় ছাত্র কমলাক্ষ মাধবেন্দ্রের সেবায় সদা তৎপর, যেমন তাহার 

গুরুনিষ্ঠা তেমনি দায়িত্ববোধ । বিষুদাসের ভার তো! তাহারই উপর 
দেওয়া যায়! অবশেষে সেই ব্যবস্থাই করিলেন, পুক্রকে তাহার কাছে 
রাখিয়া বাহির হইলেন ইষ্টের সন্ধানে । ূ 

বিদায় বেলায় কমলাক্ষকে ডাকিয়া কহিলেন, “বাবা, এবার থেকে 

শুরু হলো আমার নৃতন জীবনের পালা । পরম প্রভুর হাতছানি এসে 
গিয়েছে । সংসার ছেড়ে, কাশ্থাকরজধারী হয়ে বেরিয়ে পড়বো, স্থির 

ক'রেছি। শ্রীভগবান তোমায় আমার কাছে টেনে এনে এক পরম 

সুযোগ এনে দিয়েছেন। বিষ্দাস অবোধ বালক, তার দেখাশুন৷ 

করবর ভার আজ থেকে তোমার ওপরই রইঙ্ল। জীবনের স্বপ্প যদি 
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সফল করতে পারি, ইষ্টদেব শ্বামল কিশোরের দর্শন যদি মিলে, তবেই 
আমি দেশের দিকে ফিরবো ।” 

একি হৃদয়ভেদী কথা গুরুদেবের 1 কমলাক্ষ একেবারে মুষড়িয়া 
পড়েন। নয়ন ছুটি অশ্রুসজল হইয়া উঠে। 

স্রেহার্ড কণ্ঠে মাধবেন্দ্র বুঝান, “কমলাক্ষ, আমার মত দীনাতিদীন 
সাধকের জন্য তোমার চোখের এ জল শোভা পায় না, বৎস। যদি 

কাদতেই হয় সার! বিশ্বের ছুর্ভীগা মানুষের জন্য কাদো । আর কাদে 
তার জগ্ভে, যিনি আবিভূ্ত না হ'লে কলিহত জীবের উদ্ধার হবেনা, 
থামবেনা তাদের কান্না আর অশ্রজল |” 

“কিন্ত প্রভু, তিনি কি সত্যই জন্ম পরিগ্রহ করবেন? এ সৌভাগ্য 
কি জীবের হবে ?”--কমলাক্ষের ছুই নয়নে আশার আলো ঝিকৃমিক্ 

করিয়া উঠে। 

“হ্যা বাবা, তার আসবার সময় হয়েছে । আমি যে দিব্য দৃষ্টিতে তা 
দেখতে পাচ্ছি । চরম পাপের পঙ্কে মানুষ আজ ডুবে রয়েছে । দ্বেষ, 
হিংসায় পৃথিবী হয়ে উঠেছে কলুষিত । এই তো তার আসবার সময় | 
কিন্তু বংস, এ সৌভাগ্যকে ত্বরান্বিত করতে হলে এগিয়ে আসতে হবে 
শুদ্ধসত্ব সাধকদের, মানবপ্রেমিকদের । তার আবির্ভাবের জন্য তিল 
তুলসী হাতে নিয়ে আমি ভারতের তীর্থে তীর্থে কাদূতে চলেছি । তুমিও 

এমনি ক'রেই তার জন্য কাদো। সম্ভাবিত ক'রে তোলে তার বছু 
প্রতীক্ষিত মহাপ্রকাশ 1” 

কমলাক্ষ ও বিষ্দাসের কাছে বিদায় নিয়া মাধবেন্দ্র বাহির 

হইলেন তাহার পরমধন শ্রীনন্দনন্দনের সন্ধানে । 

কিছু দিন হইতেই মন্্যাসদীক্ষার জন্য মাধবেন্দ্র বড় ব্যগ্র হইয়া 

পড়িয়াছেন। বারবার ভাবিতেছেন, কোন্ শক্তিমান মহাপুরুষের 

কাছে আশ্রয় নিবেন? এবার ঈশ্বরকৃপায় হঠাৎ সে সুযোগ মিলিয়া 
গেল। পরিব্রাজনের পথে পুরী সম্প্রদায়ের এক সন্ন্যাসী জমায়োতের 
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সঙ্গে তাহার দেখা । এই জমায়েতের নেতাকে দর্শন করিয়া তিনি 

মুধ হইলেন, শ্রদ্ধায় মন প্রাণ ভরিয়া উঠিল। একদিন শুভ লগ্নে এই 
মহাত্মার নিকট হইতেই নিলেন সঙ্ন্যাসদীক্ষা । 

গুরুর সহিত কিছুদিন অতিবাহিত করার পর আবার তিনি 

বাহির হইয়া পড়েন পর্ধ্টটনে । দাক্ষিণাত্যের নান! তীর্থে ঘুরিয়া তাহার 
দিন কাটিতে থাকে । 

পরমপ্রাপ্তির আশা নিয়া মাধবেন্দ্র ঘর ছাড়িয়াছেন, নিয়াছেন 

কৃচ্ছ্ব্রত ও সন্ন্যাস । গৃহ, সমাজ, সমস্ত কিছুর শ্মতি তিনি মুছিয়! 

ফেলিতে চান। কিন্তু কই, তাহা তে! হয় না? শুভ লগ্ন তো আগাইয়া 

আসে না? কবে হইবে প্রভুর বহ্ুবাঞ্ছিত দর্শন? কবে সর্ধসত্তায় 
জাগিয়া উঠিবে রসত্রত্মের পরম অনুভূতি? এই চৌভাগ্যোদয়ের 
প্রতীক্ষাতেই যে এতর্কাল তিনি বসিয়৷ আছেন। 

তাছাড়া, সন্ন্যাস নিবার পর হইতেই মাধবেন্দ্রের জীবনে দেখা 

দিয়াছে এক নৃতন মানসসঙ্কট | প্রেমধর্ম্মের অন্তঃসলিল! ধারা তরুণ 
বয়স হইতে তাহার জীবনে বহিয়া চলিয়াছে। এধারা পুষ্ট হইয়াছে 
সাধনা, দিনচর্য্যা ও ভক্তিশান্ত্র অধ্যয়নের মধ্য দিয়া । এতকাল ধরিয়! 

ভাগবতের উপদিষ্ট কৃষ্ণপ্রেম ছিল তাহার লক্ষ্য, আর শ্রীধর স্বামীর 

প্রেমরসাশ্রিত ব্যাখ্যান ছিল জীবনের পরম পাথেয় । বিস্ত জ্ঞানমার্গাঁয় 

এই সন্ন্যাস জীবনে তাহার সে লক্ষ্য, সে পাথেয় ঠিক থাকে কই? 
এখানকার শু পথে, বিচার বিশ্লেষণের মধ্যে, চিরবাঞ্থিত রসলোবের 

সন্ধান তে! তিনি পাইতেছেন না ! 

জীবনের বহু পরিচিত স্ুুরাটি বারবার কি জানি কেন হারাইয়৷ 
যাইতেছে । অস্তদ্বন্দময় মহা সঙ্কটে তিনি পতিত হইয়াছেন ! 

দক্ষিণ দেশে পরিব্রাজন করিতে করিতে মাধবেন্দ্র সেবার উদীপি 
মঠে আসিয়! উপস্থিত হন। মধ্বাচার্ষ্যের উত্তরসাধকদের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র 
এই মঠ। ছৈতবাদী সাধনার ধারা এখানে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়। 
চলিয়াছে। ্ 
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উদীপি মঠের ধন্মনেতার নাম আচার্য লক্ষ্মীপতি। ভক্তিসিদ্ধ 
'মহাপুরুষ বলিয়া সাধক সমাজে তাহার সবিশেষ খ্যাতি রহিয়াছে । 
মাধবেন্্র স্থির করিলেন, এই মহাত্মার কাছেই নিবেন সাধনার নূতন 
পাঠ। দ্বৈতবাদী সাধনার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবেন নিজের অভীষ্ট 

সিদ্ধির পথে । 

কিছুকালের জন্য মধ্ব সম্প্রদায়ে তিনি অবস্থান করেন, আচার্য 

লক্ষ্মীপতির নির্দেশ নিয়৷ নিমজ্জিত হন সাধনার গভীরে। ভক্তিসাধনা ও 

ভক্তিশাস্ত্রের নিগুঢ় তত্বসমূহ নিষ্ঠাভরে এ সময়ে তিনি আয়ত্ত করিতে 
থাকেন। 

পরব্তঁকালে মাধবেন্দ্রের অধ্যাত্বজীবনে আসে আর এক নুতন 
প্রবাহ । নৈঠ্টিক ভক্তিসাধনার স্থলে, কৃষ্ণপ্রেমের রসমধুর সাধনপথ 
চিরতরে তিনি বাছিয়া নেন। 

এই সময়ে তাহার জীবনের প্রধান আকর্ষণ হইয়া উঠে জয়দেবের 
গীতগোবিন্দ আর বিশ্বমঙ্গলের কুষ্ণকর্ণামৃত। তাছাড়া, তামিল সাধক 

আড়বারদের প্রেমধন্্ম ও উহার নিগৃঢ় তত্বও তাহাকে বিশেষভাবে 
প্রভাবিত করিতে থাকে । 

কিছু দিনের মধ্যেই মাধবেন্দ্রের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় । সাধন জীবনের 
শোত অচিরে আসিয়া মিলে কৃষ্ণপ্রেমের রসসাগরে । 

রাধাকৃষ্ণের মিলন বিরহের রঙ্গে ত্রঙ্রিত হইতে থাকে সাধন 

সন্ত । যুগলভজনের মধ্যে দিয়া প্রাণ্চ হন তাহার প্রাণপ্রভূকে | নওল 

কিশোর নন্বনন্পনের রসোজ্জল মুত্তি হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়, জীবন মঞ্চে 
এবার হইতে শুরু হয় এক নৃতনতর লীলা । 

রাগানুগা ভজনের যে স্তরে মাধবেন্দ্র আপিয়৷ পোৌছিয়াছেন 
সেখানে মঞ্ঈীঅঠের সঙ্গে আর বেশীদিন সম্পর্ক রাখা চলে না। বৈধী 
ভক্তি ও শাস্ত্রীয় তত্বের বিচার আজ তাহার কাছে নীরস, অর্থহীন 

হইয়া গিয়াছে । কৃষ্ণপ্রেমরসে হুইয়াছেন তিনি অধীর উদ্বেল। 
এ অবস্থায় উদীপি মঠ বাধ্য হইয়! তাহাকে ত্যাগ করিতে হয় 
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এই মধ, মঠ হইতে নিক্কান্ত হইবার পর হইতেই মাধবেন্দ্রপুরীর 
আচাধ্যজীবন শুরু হইতে দেখা যায়। ভারতের প্রেমধন্ম সাধনার 
ক্ষেত্রে এক প্রাণবন্ত উৎসরূপে তিনি আবিভূ্তি হন। এই উৎসের 
ধার! দেশের দিকে দিকে অচিরে ছড়াইয়া পড়ে। 

এই পুণ্যময় স্রোতধার! বাহিয়াই উত্তরকালে আত্মপ্রকাশ করে 
শ্রীচৈতন্যের মহাভাবময়ী প্রেমগ্গ! । 

মহাপ্রভু এবং ব্বয়ং তাহার বিশিষ্ট অনুগামীরা মাধবেন্দ্রের কাছে 

তাহাদের খণের কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন । 
(দর) মতবাদ ও সাধন-পন্থা হইতে সরিয়া আসিয়া মাধবেন্দ্র যে 

জীবনদর্শন প্রচার করেন, তাহার মধ্যে তাহার নিজন্ব সাধন! ও 
ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট ।১ ভাগবতের লীলাবাদ ও আড়বারদের সাধন 

প্রণালীর সহিত বাংলার প্রেমসাধনা ও যুগল-ভজনের এক অপরূপ 
মিশ্রণ তিনি সম্পন্ন করেন । 

তাই দেখি, প্রেমতক্তির সাধন্জগতে মাধবেন্দ্রপুরী এক নূতনতর 
বাণী নিয়া আবিভূতি। তাহার ভাবময় জীবন ও বাণী আত্মকাশ 
করে বিধাতার এক মহা করুণারূপে | সন্যাসীঃ আচার্য ও গুহস্থ সবাই 

মাধবেন্দ্র প্রবন্তিত এই প্রেমধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে থাকেন । 

মাধবেন্দ্রের শিষ্যদের মধ্যে ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলে পরমানন্দ পুরী, 

১ আসলে মাধব মতবাদ ও সাধ্যসাধন প্রণালীর সহিত গৌড়ীয় বৈষবের 

তেমন মিল নাই। এজন্যই কবি কর্ণপুর মাধব সম্প্রদায়ের গুরু প্রণালীর কথা 

লিথিয়াও মাধবেন্দ্রকে নবধন্ম প্রবর্তক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন । শ্রাজীব 

গোহ্যামী কিন্তু মাধ সম্প্রদায় ও মাধবেন্দ্ের সম্পর্ক সম্বম্ধে হুস্পষ্ট কিছু বলেন 

নাই, তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের তিনি আখ্যাত করিতে চাহিয়াছেন মাধ্ব 

সম্প্রদায় নামে । বৈষ্ণব বন্দনার শেষে তিনি লিখিয়াছেন £- 

এতদৈষ্ব-বন্দনঃ সথখকরং 

সর্ববার্থ সিদ্ধিপ্রদং 

শ্রীমন্মাধব-সম্প্রদায় গণনং 
]॥ 
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পশ্চিমে শ্রীরঙ্গপুরী, আর পূর্ববদেশে অদ্বৈত ও পুণ্তরীক বিদ্যানিধি 

তাহার সাধনার ধার! বিস্তারিত করেন 1১ 

ভাহার গৌড়ীয় সন্ন্যাসী শিশ্তদের মধ্যে প্রধান ঈশ্বরপুরী এবং 
কেশব ভারতী। এই ছুই প্রেমিক সন্যাসীই শ্রীচৈতন্তকে দীক্ষা ও 
সন্্যাস দিয়া ইতিহাসখ্যাত হইয়াছেন 

মাধবেন্দ্রের গৃহস্থ বাঙালী শিশু, শ্রীঅদ্বৈত কীন্তিত হন মহাপ্রতুর 
এক প্রধান পাধদরপে । অপর বিশিষ্ট শিষ্য হইতেছেন শ্রীবাস পণ্ডিত, 

তাহার প্রভাবে প্রাকৃচৈতন্যযুগের নবদীপে একটি ক্ষুদ্র অথচ দৃঢমূল 

ভক্তসমাজ গড়িয়। উঠে । 

পূর্বববাংলায় মাধবেদ্রের প্রতিনিধি ছিলেন পুণুরীক বিদ্যানিধি, 
প্রেমধর্ম্নের বিস্তার সাধনে তাহার অবদানও যথেষ্ট । স্বয়ং মহাপ্রভু 

তাহাকে পিতার ন্যায় মর্ধযাদ! দিতেন। এই পুগুরীকের শিষ্য, পণ্ডিত 

গদাধর শ্রীচৈতন্তের অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত । গদাধরের কাছে দীক্ষা নিবার 
পরই বল্পবাচার্য্য উত্তর ভারতে রাধাকৃষ্চ উপাসনার বিস্তার সাধন 

করিতে সমর্থ হন । 

মাধবেন্দ্রপুরীর কৃপাপ্রাপ্ত সাধক, রাঘবেন্দ্র ছিলেন রায় রামানন্দের 
গুরু। শ্রীজীবের বৈষ্ণববন্দনায় দেখি, নিত্যানন্বের গুরু সন্ক্ষণপুরীও 
মহাপ্রেমিক মাধবেজ্দ্রকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলেন । 

মাধবেন্দ্রের খ্যাত ও অখ্যাত গৃহস্থ শিষ্য ও ভক্তের সংখ্যা নিতান্ত 

কম ছিলনা । অনেকের মতে, নবদ্ীপের রত্বগর্ভ আচাধ্য ( জগন্নাথ 

মিশ্রের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ ), শুক্লান্বর ব্রহ্মচারী, গঙ্গাদাস, হিরণ্য সদাশিব 
জগদীশ প্রভৃতি 'ভক্তগণও এই স্বনামধন্য মহাপুরুষের নিকট হইতে 
প্রেমধন্ম লাভ করেন ।, 

মাধবেন্দ্র একবার স্বীয় শিশ্যু শ্রীরল্গপুরীসহ নবদ্ধীপে আগমন 

১ মাধবেজ্রেরে অপরাপর শিল্ঞদের মধ্যে রহিয়াছেন :_ ব্রহ্মানন্দপুরী, 
রদ্ান্দ ভারতী, মৈথিল বিষুপুর্ী, রঘুপতি উপাধ্যায়, কৃষ্ণনন্দ, নৃসিংহ তীর্থ, 
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করেন। কথিত আছে, এ সময়ে শ্রীচৈতন্তের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের 
গুহে তিনি আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

গোপালের সেবায় মাধবেন্দ্রপুরী ব্রজমণ্ডলে প্রায় ছুই বৎসর 
অতিবাহিত করেন। শ্্রীমূর্তি প্রকট হইবার পর হইতেই মহা আডম্বরে 
পুজা! ও ভোগ চলিতেছে__মথুরার শেঠেরা, বৃন্দাবনের সম্পন্ন গৃহস্থেরা 
সোৎসাহে ঠাকুরের সেবা পুজার ব্যবস্থাদি করিতেছেন। শ্রীবিগ্রহ 
দর্শনের জন্য লোকের ভীড় লাগিয়াই আছে। অপার সম্তোষে মাধবেন্্র- 
পুরীর দিন এ সময়ে কাটিতেছে। 

স্বপ্াদেশের মধ্য দিয়া প্রভূ নিজেই নিজের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। 
তাছাড়া, সেবা পুজ। অঙ্গীকারের পর হইতে কাঙাল সন্গ্যাসী মাধবেন্দ্রকে 
একদিনের তরেও বিব্রত করেন নাই। কৃপাময় নিজেই অজত্র 
ভোগ-উপকরণ প্রতিদিন সংগ্রহ করাইয়া নিতেছেন। কোথা হইতে 
ভারে ভারে নান! বস্ত্র আসিতেছে, কে যোগাইতেছে, কেহ জানেনা । 

মাধবেন্দ্রেেও তাহা নিয়া কোন উৎকণ্ঠা নাই। ভাবাবেশে আর 
প্রেমানন্দে সদাই তিনি মত্ত হইয়া আছেন। 

গোপাল সেদিন তাহাকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন। এবার কিন্তু প্রভুর 
নৃতন লীলারঙ্গ । ক্লান্ত স্বরে কহিলেন, “পুরী গোৌঁসাই ! বলি, খুব 
ঘট। ক'রে তো৷ আমার পৃজো৷ ক'রছে! ৷ কিন্তু এদিকে ষে গ্রীষ্মের তাপে 
সার! দেহে দেখ! দিয়েছে প্রবল স্বালা। প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। এ 

স্বালা কমাবার কি বাবস্থা করেছো?” 
ত্রিতাপ জজ্জরিত মানুষের যিনি পরমাশ্রয়, সর্বব ম্বাল! যন্ত্রণার 

অবসান ঘটে শুধু ধাহার নাম কীর্তনে, সেই পরম প্রভুর মুখে একি 
অস্ুত অভিযোগের কথা! বিস্ময় বিস্কারিত নেত্রে মাধবেন্্র ঠাকুরের 
দিকে চাহিয়া রহিলেন। 
ঠাকুর সহজে ছাড়িবার পাত্র নন। ' করুণভাবে কহিলেন, “শোন 
 মলয়জ চন্দন ন। হ'লে আমার দেহের এ ন্বাল! জুড়াবে না। সে 

১৩১ 



ভারতের সাধক 

চন্দন তুমি পাবে নীলাচলে। এই দারুণ গ্রীষ্মে ভক্তের দারুত্রহ্গ 
জগন্নাথদেবকে সেই চন্দনই মাখায়। তা-ই আমার চাই। কিন্ত 
একট কথা । আর কাউকে যেন তা আনতে পাঠিয়ো না, তুমি নিজে 
গিয়ে সংগ্রহ কর। আমার সার! অঙ্গে মাখিয়ে তাপ দূর কর।” 

এতে। আব্দার নয়, এ যে প্রভুর আদেশ। অলঙ্ঘনীয় আদেশ। 

এই স্বপ্ন দর্শনের পর দিনই প্রেমাবশে মত্ত হইয়া মাধবেন্্রপুরী 
ব্রজমগ্ডল ত্যাগ করিলেন । 

বৃন্দাবন ধাম হইতে নীলাচলের দিকে যাইতে হইলে তখনকার 

দিনে গৌড় হইয়াই যাইতে হইত। তাই তাড়াতাড়ি সেই পথেই তিনি 
পা বাড়াইলেন। 

অদ্বৈত তখন শাস্তিপুরে বাস করিতেছেন । মাধবেন্দ্রের এই 
প্রিয় ছাত্র এখন এক বিখ্যাত আচাধ্যরূপে সম্মানিত। ভক্তি-শাস্তরে 

তাহার অসামান্ত অধিকার । জনপ্রিয়তাও এ অঞ্চলে যথেষ্ট । মাধবেন্দ্ 

প্রথমেই গিয়া তাহার মহিত মিলিত হইলেন । উভয়ের সাক্ষাতে আনন্দের 

বান ডাকিয়া উঠিল। 
মাধবেন্দ্রেরে আগমনে শাস্তিপুরে সেদিন চাঞ্চল্য পড়িয়া গেল। 

এমন ভক্তিসিদ্ধ কূপ, এমন প্রেমাত্ত, এমন কৃষ্ণবিরহ ইতিপূর্বে 
অনেকেরই চোখে পড়ে নাই। গুরুর এই মহা পরিবর্তন দর্শনে 

অদ্বৈতৈর আনন্দের সীমা রহিল না! । 
পুরী মহারাজের কাছে এক শুভলগ্নে অদ্বৈত দীক্ষা গ্রহণ করিলেন । 

এই দীক্ষার মধ্য দিয় এ দেশের ভক্তিধর্ম্ের ক্ষেত্রে সূচিত হয় এক 
বিরাট বনস্পতির সম্ভাবন!। 

শীস্তিপুর ও নবদ্ীপে কয়েকদিন অতিবাহিত করার পর মাধবেন্দ্র 

উদ্ভিষ্যার দিকে অগ্রসর হইয়া ষান। কয়েকদিন নিরস্তর পদযাত্রার 
চর 

পর উপনীত হন রেমুনায় | 
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মাধবেন্দ্রপুরী 

নয়নমনোহর বিগ্রহ শ্রীগোপীনাথ রেমুনায় বিরাজমান। বড় জাগ্রত 
এই ঠাকুর! এখানে পৌঁছিতে না! পৌছিতেই পুরী মহারাজ প্রেমানন্দে 
বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। মন্দিরে বসিয়৷ অশ্রাস্তভাবে শুরু করিলেন 
নাম কীর্তন। এই পরম ভাগবতের আবির্ভাবে রেমুনা গ্রামে সেদিন 

প্রেমের বন্তা। বহিয়া গেল 

কীর্তন ও স্তবস্তরতির শেষে পুরীজী মন্দিরের জগমোহনে আসিয়া 
বসিয়াছেন। নয়ন ভরিয়া প্রতৃকে দর্শন করিতেছেন, আর মাঝে মাঝে 
লক্ষ্য করিতেছেন তাহার সেবার অনুষ্ঠান। গোগীনাথের ভোগের 
বরাবরই বড় সমারোহ । রাজার ব্যবস্থা অনুযায়ী রোজই নিষ্দিষ্ট-করা 
বন্ু উপাদেয় ভোজনসামগ্রী নিবেদন করা হয়। 

পুরী মহারাজ পৃজারীকে ডাকিয়া কহিলেন, “ভাই, গোগীনাথজীর 

সেবা পূজার এই আয়োজন দেখে, তোমাদের আন্তরিকতা! দেখে, বড় 
মুগ্ধ হয়েছি আমি । নয়ন আর ফেরাতে পারছিনে। আচ্ছা ভাই, দয়া 
করে আমায় বলতে পারো, প্রভুর ভোগে কোন্ কোন্ সুস্থাছু বন্ধ 
নিবেদন করা হয় ?” 

পূজারী সবিস্তারে সব বর্ণনা করিলেন। তারপর ন্মিতহাস্তে 
কহিলেন, ““কিস্ত মহারাজ, প্রভূ গোগীনাথের সকল ভোগের ওপরে 

হচ্ছে অমৃতকেলী ক্ষীর। এ একেবারে অমৃতোপম বন্ত। এখানকার 

বাবস্থামত রোজ ঠাকুরের সামনে সাজিয়ে দিতে হয় এই ক্ষীরপূর্ণ 
নয়টি হাঁড়ি। এমনতর ভোগ-প্রসাদ কিন্তু আর কোথাও দেখা যায় না। 
এ আমাদের গোপীনাথেরই নিজন্ব।% 

পুরী মহারাজের অস্তরে চকিতে খেলিয়। গেল চিন্তার ঝলক । এই 
অমৃতকেলী যদি এমনি অপূর্বব বস্তু, তবে শ্রীগোপালের ভোগেও 
তা কেন লাগানে! হইবেনা ? মনে ননে কহিলেন, “আহা, এই অনুপম 
ক্ষীর-প্রসাদের আন্বাদ একবার যদি পেতাম, তা'হলে বুঝতে পারতাম 
--একি রকম বসন্ত । কিভাবে তৈরী হয়, তাও ধরা! যেতে। 1 

সঙ্গে সঙ্গেই লজ্দা হইল । অস্ফুট স্বরে বলিয়! উঠিলেন, *ভ্রীবিষু, 
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শ্রীবিষুণ ! ছিঃ ছিঃ | কি সব যা-তা আমার মনে আসছে আজ? এষে 
মহা পাপ! এ তো কিছুতেই সম্ভব নয়। সন্ন্যাসী হবার পর অযাচক 

বৃত্তি নিয়েছি, অমৃতকেলী প্রসার্দ কি ক'রে আমি চাইবো ? তবে হা, 

যদি অযাচিতভাবে মন্দিরের কর্তারা দিয়ে দেন, তবে হয়। কে জানে, 

প্রাণের আকাঙ্া প্রভূ পুর্ণ করবেন কিনা ?* 

ভোগরাগ শেষ হইয়া গেল। পুরী মহারাজ মন্দির হইতে বাহির 
হইয়া আসিলেন। হাটিতে হাটিতে উপনীত হইলেন গ্রামের প্রান্তস্থিত 
হাটে । 

রাতের অন্ধকার গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। কেনাবেচা শেষে হাটের 

মানুষ সব ঘরে ফিরিয়া! গিয়াছে । মাধবেন্দ্র জনপরিত্যক্ত এক চাল। 

ঘরে গিয়া বসিলেন । মন আজ বড় অনুতপ্ত । অযাচক সন্ন্যাসী তিনি, 

অথচ যাক্ক্ার ইচ্ছা উদয় হইয়াছে তাহার মনে । এ পাপ স্থালনের 

জন্য সার! রাত জাগিয়া করিবেন প্রভুর নাম গান । 
প্রহরের পর প্রহর চলিতে লাগিল তাহার মৃছ্কণ্ঠের কীর্তন। 
এদিকে গোগীনাথ মন্দিরের পুজারী ঠাকুরকে শয়ান দিয়াছেন । 

নিজের কাজকন্ যাহ! ছিল তাহাও সব শেষ হইয়াছে । এবার পার্শৃস্থ 

প্রকোন্ঠে গিয়া তিনি নিশ্চিন্ত মনে শয়ন করিলেন । 
গভীর নিশুতি রাত। কোথাও কোন সাড়। শব্দ নাই। মন্দিরের 

চারিপাঁশের বনাঞ্চলে শুধু শোন! যাঁষ বিল্লির একটানা! রব। 

হঠাৎ ঘুমস্ত পৃজ্ারীর কাণে পশে মৃদ্ধ মধুর আহ্বান, “ওরে ওঠ 
ওঠ । শিগগীর ছুয়ার খোল ।” 

পূজারী ধড়মড় করিয়া শয্যায় উঠিয়া বসেন। একি! এ আবার 

কাহার কণ্ঠন্বর ? জনমানবহীন এই অরণা অঞ্চলে কে এমন করিয়। 
তাহাকে ডাকে ! 

আবার কাণে আসে ন্ুধান্সিপ্ধ সে কণ্ঠস্বর__“ওরে, শোন্। আর 
দেরী করিস্নে। গ্ভাখগে যা, আমার গীতবাসের আড়ালে গোপনে 

লুকোনো রয়েছে এক হাড়ি অন্তকেলী ক্ষীর। এট! লুকিয়ে রেখেছি 
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মাধবেন্্পুরী 
আমার প্রাণপ্রিয় ভক্ত মাধবেন্্রপুরীর জন্য ৷ এই ক্ষীর প্রসাদ খাবার 
জন্য মনে তার ভারি ইচ্ছে জেগেছিলে। আজ, অথচ মুখ ফুটে সে কারুর 
কাছে চাইতে পারেনি । তার এই ইচ্ছা পুরণ না করে কি আমি 
স্থির থাকতে পারি? তাইতো! তোদের চোখকে ফাকি দিয়ে, তার 
জন্য এই ক্ষীর আমি চুরি করেছি। পুরীগোসাই এখন হাটের এক 
কোণে বসে আমার নাম গান করছে । তাকে খুঁজে বার করে আমার 

এ প্রসাদ শিগগীর দিয়ে আয়” 

স্বয়ং গোগীনাথ দিতেছেন এই নির্দেশ ! ভক্তবৎসল ঠাকুরের 
একি অপরূপ লীলা, একি অন্তত প্রেমরক্গ ! 

পুজারীর সারা দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, আর ছুই চোখে 
নামিয়াছে পুলকাশ্র। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াই তিনি ঠাকুরের শয়ন 
ঘরে ছুটিয়া যান। দেখেন, সতাই তে, শ্রীবিগ্রহের পরিহিত বসনের 

আড়ালে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এক ভীড় অমৃতকেলী । তাড়াতাড়ি এটি 
উঠাইয়া নিয়া তখনি তিনি হাটের দিকে ছুটিলেন। 

হাটের আনাচে কানাচে পুরী মহারাজকে তিনি খু'জিয়া৷ ফিরেন, 
উচ্চকণ্ে বারবার তাহার নাম ধরিয়া ডাকেন। 

অবশেষে সাক্ষাৎ মিলিল। প্রসাদের ভাগ সম্মুখে রাখিয়া পুজারী 
কহিলেন, “মহারাজ, আপনার ভাগ্যের সত্যই সীমা নেই। এই 
দেখুন, স্বয়ং গোগীনাথজী আপনার জন্য এই অমুতকেলী পাঠিয়েছেন। 
আপনি মুখ ফুটে ক্ষীর প্রসাদ চান্নি বটে, কিন্তু দয়াল ঠাকুর আপনার 
জন্য নিজেই এটি লুকিয়ে রেখেছিলেন। প্রিয় ভক্তের জন্য গোপীনাথ 
আজ হয়েছেন ক্ষীরচোর1।৮ 

একি কৃপালীল৷ প্রাণপ্রতুর ! মাধবেন্দ্রের হৃদয়ে উত্তাল হয় 
কৃষ্ণপ্রেমের মহাপাথার। সন্িৎ হারাইয়া৷ তিনি ভূতলে পতিত হন, 

সার! দেহে ফুটিয়। উঠে সাত্বিক প্রেমবিকার । 

এ অলৌকিক প্রেমাবেশ দর্শন করাও যে এক বিরল সৌভাগ্য । 
পৃজারী আনন্দে আত্মহারা হইয়া ঘান। অস্ফুটন্বরে বলিতে থাকেন, 
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ভারতের সাধক 

“পুরী মহারাজ, ধন্য আপনি। সার্থক আপনার প্রেমভক্তি, আর 

কষ্ঠরসের সাধনা । আপনার জন্য প্রভু গোগীনাথকে কেন ক্ষীর চুরিতে 
নামতে হয়, এবার তা বুঝতে পেরেছি ।% 

মাধবেন্দ্র কিছুটা! প্রকৃতিস্থ হইলে পুজারী সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন 
করিলেন । আগাইয়া' দিলেন প্রভু গোপীনাথের প্রসাদের ভশড়। 

মহা বৈষ্ঞবের প্রেমাবেশ একেবারে কাটে নাই। সারা দেহ ঘন 
ঘন কম্পিত হইতেছে, আর আম্ত নয়নে অবিরল ধারে ঝরিতেছে 
পুলকাশ্রু | 

অস্ফুট কষ্ঠে বারবার তিনি বলিতেছেন, হে প্রাণনাথ, হে 
দীনদয়াল ! অপার তোমার কৃপা, প্রভূ ! এ অধমের জন্য তুমি নিজেই 
নিজের প্রসাদ চুরি করেছে৷ ! শুধু তাই নয়, আবার বাহক দিয়ে এই 
গভীর রাতে ত৷ পাঠিয়েও দিয়েছো!» 

প্রসাদ ভোজন শেষ হইল। এবার ভাগুটি টুকরা টুকরা করিয়া 
মাধবেন্দ্র ভক্তিভরে বহির্ববাসে বাঁধিয়া নিলেন। এই মৃত্ভাণ্ডের পবিত্র 

কণাও যে তাহার কাছে মহাপ্রসাদ ! স্নান ও ভোগরাগের শেষে এক 

বিন্দু রোজ মুখে দেন আর দিব্য প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া উঠেন। 
হাসিয় কীদিয়৷ নাচিয়া গাহিয়! চারিদিকে উদ্বেলিত করেন কষ্ণপ্রেমের 
ভাবতরঙ্গ ৷ 

রেমুন৷ হইতে মাধবেন্্র সেদিন নীলাচলে আসিয়। উপস্থিত হন। 

দীর্ঘ পরিব্রাজনের পর মিলে শ্রীজগন্নাথের দর্শন। হৃদয়ে প্রেমরসের 
বন্তা উথলিয়া উঠে, সারা দেহে দেখা দেয় অশ্র-কম্প-পুলক সমন্বিত 

সাত্বিক প্রেমবিকার। ভক্তিপ্রেমের এই পরাকাষ্ঠা যে একবার দর্শন 
করে, বিস্ময়ের তাহার সীমা থাকে না। 

দিকে দিকে সংবাদ রটিয়া যায়, ভক্তিদিদ্ধ মহাপুরুষ মাধবেন্্ 
রীক্ষেত্রে আসিয়াছেন। ভক্তের! দলে দলে ছুটিয়া আসে, জগন্নাথের 
পা্ডা, রাজার অন্ুচর সবাই আসিয়া ভীড় করিয়া গড়ায় । 
মহারাজ প্রেমাপ্লুত কণ্ঠে সবাইকে কহেন শ্রীগোপালের লীলারঙ্গের 
মা 
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কথাঃ “ভাই সব, গোপাল আমার আবদার করেছেন জগন্নাথদেবের 

মতই চন্দন আর কর্পুর দেহে মাখবেন। আর এসব হওয়া চাই এই 

পবিত্র ক্ষেত্রেরই বনজাত । তোমর! সবাই কৃপা ক'রে আমায় এগুলে। 
যোগাড় করে দাও। আমার মুখ রক্ষা কর 1” 

বিশিষ্ট ভক্তেরা, প্রতিষ্ঠাবান রাজকর্্মচারীরা, পুরীজীকে সাহায্য 
করিতে লাগিয়া যান। ভারে ভারে সংগৃহীত হইতে থাকে তাহার 
প্রাথিত বস্তু। বাহকদের মাথায় প্রচুর চন্দন কাঠ ও কয়েক ভগ 
স্থবাসিত কর্ূূর চাপাইয়া মাধবেন্্র বৃন্দাবনের পথে রওনা হন! 
কয়েকদিন চলার পর রেমুনার শ্রীমন্দিরে আসিয়। পৌছান। 

গোপীনাথের সেবকদের কাছে এবার তাহার মহা সম্মান। সবাই 
এই সিদ্ধ বৈষ্বের সেবা যত্বে রত হয়। মন্দির অঙ্গনে বহিয়া যাঁয় দিব্য 

আনন্দের শ্োত। 

ও নর্ততন কীর্তন শেষ হইয়া! গেল। প্রসাদ গ্রহণের পর 

মহারাজ পরমানন্দে জগমোহনের এক কোণে শয়ন করিলেন । 

গভীর নিশীথে দেখিলেন এক অপূর্বব স্বপ্ন । জ্যোতির্ঘয় মৃত্তিতে, 
ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠামে, গোপাল তাহার সম্মুখে আসিয়া দাড়াইয়াছেন। 

আননে প্রসন্ন মধুর হাসি । 
প্রভু কহিলেন, “বৎস মাধবেন্দ্র, তোমায় আর দৌড়ঝণীপ কারে 

বেড়াতে হবে না। তোমার আঁনীত চন্দন আর কর্পূর বৃন্দাবনে আমার 

কাছে পৌছে গেছে ।” 

প্রসাধন-বস্তুর ভেট নিয়া! মাঁধবেন্ত্র কেবলমাত্র রেমুনা অবধি 

আসিয়া পৌছিয়াছেন, বৃন্দাবন যে এখনো বহু দূরে। প্রভুর একি 
হেয়ালিপুর্ণ কথ! ? 

গোপাল আবার কহিলেন, “সেকি গো! ! এসব যে পেলাম, ত৷ বুঝি 
তোমার বিশ্বাস হচ্ছেনা ? তবে বলছি, শোন। গোপীনাথের অঙ্গ আর 

আমার অঙ্গ একই। যে আমি বুন্দাবনে রয়েছি, সেই আমিই যে 
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রেমুনায়। তুমি গোগীনাথের দেহে কর্পুর চন্দন রোজ লেপন করো, 

তবেই আমার দেহ শীতল হবে। দ্বিধা করোনা, আমি যা বলছি, সেই 

ব্যবস্থাই চল্তে দাও ।» 
ভোর হইতে না হইতেই পুরী মহারাজ মন্দিরের সেবক ও ভক্তদের 

ডাকাইয়া স্বপ্ন বৃত্তান্ত কহিলেন। ্বয়ং প্রভুর আজ্ঞা-_-আর সে আজ্ঞা 
আসিয়াছে ভক্তিপ্রেমসিদ্ধ পুরী গৌঁসাইর মুখ দিয়া। সকলে তখনি 
সোল্লাসে একথা মানিয়া নিলেন ! 

অতঃপর নিষ্ঠাবান সেবকদের দ্বার! প্রতিদিন চলিতে থাকে কর্পূর, 
চন্দন লেপন! সে-বার সারা গ্রীষ্মকাল মাধবেন্দ্র রেমুনায় প্রভুর সেব৷ 
দর্শন করেন। তারপর আবার নীলাচলে ফিরিয়া যান । 

ভক্তশিরোমণি মাধবেন্দ্রের অমুতময় কাহিনী উত্তরকালে মহাপ্রভু 
শ্রীচৈতন্যের মুখে প্রায়ই শোন! যাইত। পুরী মহারাজের অপূর্ব 
প্রেমোন্মত্তত। ও অষ্টসান্বিক বিকারের কথ৷ শুনিয়া ভক্তদের বিন্ময়ের 

সীমা থাকিত না। 
সন্ন্যাস, গ্রহণের পর মহাপ্রভু নীলাচলের পথে রেমুনায় আসিয়! 

উপস্থিত হন। এখানে অবস্থান করার কালে পুরী মহারাজের স্মৃতি ও 
গোগীনাথের লীলারঙের কথ তাহার স্মৃতিতে বারবার জাগিয়। উঠে। 
ভক্ত কবি কষ্*দাস কবিরাজ শ্রদ্ধাভরে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন__ 

প্রভু কহে নিত্যানন্দ করহ বিচার ! 

পুরী সম ভাগ্যবান জগতে নাহি আর। 

হুঞ্চদানচ্ছলে কৃষ্ণ যারে কৃপা কৈল।। 
যার প্রেমে বশ হঞা প্রকট হইল! । 
সেবা অঙ্গীকার করি জগৎ তারিলা। 

যার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈলা। 
কপূর চন্দন যার অঙ্গে চড়াইল! । 

| ( শ্রীচৈচঃ মধ্য-৪ ) 
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বৈধী ভক্তির পথ অন্গুসরণ করিয়। যে জীবন সাধনা মাধবেন্দ্র 

'শুরু করেন, উত্তরজীবনে তাহাই তাহাকে টানিয়া নেয় রাগান্ুগাঃ 
প্রেমরসাশ্রিত ভক্তির চরম সাধনায় । ভাগবত-প্রচারিত প্রেমরসের 

সাধনায় তিনি নিমজ্জিত হন। জীবন তাহার অপরূপ মহিমায় সার্থক 

হইয়া উঠে । 
মাধবেন্দ্রে প্রশিষ্য রায় রামানন্দের মুখে এই ভক্তিখর্থের পূর্ণা্ 

পরিচয় চৈতন্তাদেব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেবার দক্ষিণদেশ হইতে 

পুরীধামে ফিরিয়া আসিয়৷ মহাপ্রভু সার্ববভৌমকে বলিয়াছিলেন, 
“দাক্ষিণাত্যে গিয়ে নানা পথ নানা ধর্মমতের সংস্পর্শে এলাম । কিন্তু 

দেখলাম, এদের ভেতর রায় রামানন্দের মতবাদই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ” 

( চৈতম্তচন্দ্রোদয় --কবি কর্ণপুর ) 
বল! বাহুল্য, রায় রামানন্দের মুখে যে সাধ্য-সাধন তত্বের ব্যাখ্যা 

শুনিয়। মহাপ্রতু মুগ্ধ হন তাহা৷ মাধবেন্দ্রপুরীরই প্রবন্তিত প্রেমসাধনার 

পরম তত্ব । 

এই প্রেমসাধনায় সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মহাসাধক মাধবেক্দ্রের জীবনে 

নামিয়া আসে দিবালোকের আলোক সন্কেত। জীবের উদ্ধারের জন্য, 

পরমপ্রভূর অবতরণের জন্ত যে অভীগ্। এতকালে তিনি হৃদয়ে পোষণ 

করিয়াছেন, আজ তাহ! সফল হইয়া উঠে। মহাবৈষ্ণবের উপলব্িতে 

ধর! দেয় গোলকপতিব আসন্ন আবির্ভাবের কথা । 

কিন্ত বার বার মনে জাগে সংশয়ের আলোড়ন, এ আবির্ভাব তিনি 

কি প্রত্যক্ষ করিয়। যাইতে পারিবেন? সে সৌভাগ্য কি সত্যই তাহার 

হইবে? 
অবতারের আবির্ভাবকে ত্বরান্বিত করিতে হইবে । তাই মাধবেক্্র- 

পুরী আবার নৃতন করিয়া বেন কঠোর তপস্তায়। ঝারিখণ্ডের গহন 

অরণো দিনের পর দিন চলে তাহার ধ্যান ভজন । 

এ দিকে গ্রীপাদেরই নির্দেশে তাহার প্রিয়তম শিশ্ত অদ্বৈত আচাধ্য 

এ সময়ে শাস্তিপুরে বসিয়া অশ্রু্জলে বুক তাঁসাইতেছেন। তিল তুলসী 
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নিবেদন করিয়! শ্রীভগবানের কাছে দিনের পর দিন জানাইতেছেন 
প্রাণের আকুল প্রার্থনা ।-_-“কলুষহারী হে প্রভু, এবার এসো--এসো; 
ভূভার লাঘবের জন্ত তুমি অবতীর্ণ হও |» 

গৌড়ীয় বৈষ্ঞব কবিদের মতে, আচার্য মাধবেন্দ্রপুরীর সন্থল্প সিদ্ধ 
হইয়াছিল । নবদ্বীপে উপনীত হইয়া নবজাত গৌরমুন্দরকে তিনি দর্শন 
করিয়া গিয়াছিলেন। 

মাধবেন্দ্রের চাওয়া পাওয়া সবই ফুরাইয়াছে, এবার তিনি পূর্ণ 
মনস্কাম। মহাভাগবতের মরজীবনে এবার ধীরে ধীরে আগাইয়া 

আসিতেছে মহাপ্রয়াণের পালা । 

অন্তিম শয্যায় শায়িত হইয়াও শ্রীপাদ ভাবিতেছেন জীবনকল্যাণের 

কথা । সেদিন প্রিয় শিশ্য, মৈথিল পণ্ডিত পরমানন্দ পুরীকে ডাকিয়া 
কহিলেন, “বৎস, আমার বিদায়ের দিন এবার এসে পড়েছে। কিন্তু 

আমার জন্য তোমরা শোক কারো না। বরং আনন্দই ক'রতে পারো, 

কারণ, তোমরা যে মহা ভাগ্যবান। তোমরা পরমপ্রভূর আবির্ভাবের 
আলোকচ্ছটা ' দেখতে পেয়ে ধন্য হবে। আর বিধির বিধানে আমায় 
চলে যেতে হবে তার আগে 1” 

অপুর্ব ভাবাবেশের মধ্য দিয়া মহা প্রেমিক মাধবেন্দ্ের শেষের 
দিনগুলি অতিবাহিত হয়। দিনের পর দিন শিষ্তেরা দর্শন করেন 

তাহার কৃষ্ণবিরহধিক্ন মৃত্তি, আর বিস্ময়ে সবাই অভিভূত হন। 
সেদিন কক্ষমধ্যে কষ্ণকীর্তন অনুষ্ঠিত হইতেছে। তীব্র ভাবাবেশের 

ফলে শ্রীপাদের দেহে প্রকাশ পাইয়াছে সাত্বিক বিকারচিহ্নু। বহুক্ষণ 

পরে তিনি অর্ধবাহ্য প্রাপ্ত হন। আকুলভাবে ক্রন্দন করিতে থাকেন, 

“কোথায় কৃষ্ণ, কোথায় আমার প্রাণপ্রভূ! কৃপাময়, কুপা ক'রে 
এ অভাজনের প্রাণ বাচাও !” 

মিলন বিরহের এই তরঙ্গভঙ্গ, দয়িতের জন্য এই প্রেমা্তির মর্ম 
বুঝিবে, এমন সাধ্য কাহার? কৃষ্ণরসের উত্তাল সাগরে মাধবেন্ 

খু 
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একবার ডুবিতেছেন, আবার ভাসিতেছেন। ভাসিয়া উঠিয়াই আবার 
কাদিতেছেন তেমনি ডুবিবার জঙ্য ৷ 

মিলনের পর বিরহ, বিরহের পর মিলন, প্রেম সাধনার এই চিরম্তন 

আবেগচঞ্চল দোলা, প্রেমান্তির এই চিরদহন, ইহাই যে মহাপ্রেমিকের 
চির কাম্য। এ দহনম্বালা ছাড়া যে জীবন দুর্ববহ। কিন্তুকে এই 

প্রেমস্থালার স্বরূপ বুঝিবে ? কে হইবে তাহার ব্যথার ব্যথী ? 
সেবক ভক্ত ও সাধকগণ নীরবে নিনিমেষে এই বিরহ-লীলা 

দেখিতেছেন, আর বসিয়৷ বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছেন। 

রামচন্দ্র পুরী মাধবেক্দ্রের অন্যতম শিষ্য । জ্ঞানমার্গীয় বৈধী ভক্তি 
সাধনার দিকেই তাহার বেশী আকর্ষণ । অন্তিম শষ্যায় গুরুদেবের এই 

বিরহম্বাল! দর্শন করিয়া রামচন্দ্র বড় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। 

অনুযোগের স্থুরে কহিলেন, প্রভূ, কেন এমনি ক'রে কেঁদে কেঁদে 
আপান আকুল হচ্ছেন, অসুস্থ শরীরকে আরো অসুস্থ ক'রে তুলছেন? 

আপনার মত ব্রহ্মবিদের পক্ষে এ রোদন তো! শোভা পায় ন৷ ! পূর্ণ 
ব্রহ্মানন্দ আপনি স্মরণ করুন, হৃদয়ের তাপ ছ্ুখ সব দূরে যাবে, 

আপনি সুস্থ হ'য়ে উঠবেন» 
শ্্রীপাদ গঞ্জিয়া উঠিলেন, “ওরে, তুই মহাপাগী, কৃষ্ঞপ্রেমের রীতি 

তুই কি বুঝবি? কৃষ্ণপ্রেম আর কৃষ্ণলীলার কি শেষ আছে রে? হৃদয়- 

মঞ্চে পরম প্ররভ্ুকে স্থাপন ক'রেছি, আর বুভূক্ষু হয়ে আছি রসরাজের 

নব নব লীলার উদ্বোধন দেখার জন্য । আমি মরে যাচ্ছি আমার 

দহন জ্বালায়। হৃদয় আমার স্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে। আর তুই 

হতভাগা, এসেছিস এসময়ে আমায় জ্বালিয়ে মারতে । দূর হ, দূর হ। 

তোর মত পাষণ্ডের মুখ দেখে যেন আমায় পরলোকে না যেতে হয়|” 
আত্মস্তরী শিব্য রামচন্দ্র পুরীকে সেই দিনই নত শিরে গুরুসকাশ 

হইতে বিদায় নিতে হইল। 

এ সময়ে গুরুসেবার ভার নিয়! রহিয়াছেন ঈশ্বরপুরী। দিনের 
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ভারতের সাধক 

পর দিন, রাতের পর রাত, ব্লাস্তিহীন পরিচ্্যায় তিনি রত থাকেন। 

কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীল। গুরুকে শ্রবণ করান। সাধননিষ্ঠ, সেবানিষ্ঠ এই 
শিষ্যের জন্য মাধবেন্দ্রেরও স্সেহের অবধি নাই। সাত্বিক বিকার ও 
ভাবাবেশের ঘোর কাটিলেই অপার সন্তোষে তাহাকে জ্ঞাপন করেন 
আশীর্বাদ আর অভয়বাণী। 

মহাপ্রয়াণের আগের দ্িন। শ্ত্রীপাদ সন্সেহে সেবক ভক্তকে নিকটে 
ডাকিলেন। কহিলেন, “বৎস, এবার আমার সময় হয়ে এসেছে। 

যাবার আগে সারা অন্তর দিয়ে আশীর্ববাদ ক'রছি, প্রকৃত কৃষ্ণপ্রেম 

তোমার হৃদয়ে উপজিত হোক, তুমি কৃষ্ণলাভ কর |» 

গুরুর কৃপা-নিঃস্থত প্রেমধারা৷ সাধক ঈশ্বরপুরীকে পরিণত করে 
কষ্ণপ্রেমের অমৃত-সায়রে । উত্তরকালে এই সায়রে অবগাহন করিয়াই 
ধন্য হন প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্থ ৷ 

লীলানাট্য এবার শেষ দৃশ্ঠে আসিয়া পড়িয়াছে। শিষ্য ও ভক্তের 

সজল নয়নে মাধবেন্দ্রের শয্য। ঘিরিয়। দণ্ডায়মান । 
মু মধুর স্বরে মহাপুরুষের কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল তাহার 

স্বরচিত চিরপ্রিয় কষ্ণবিরহ-শ্লোক__ 

অয়ি দীনদয়ার্রর নাথ হে 

মথুরানাথ কদাবলোক্যসে । 
হৃদয়ং ত্দালোককাতরং 
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্। 

অর্থাৎ, হে দীনদয়াল, হে নাথ, হে মথুরানাথ ! কবে তুমি আমায় 
দেবে তোমার দর্শন? তুমি যে আমার চিরদয়িত-_প্রাণের চেয়ে তুমি 
প্রিয়তর। তোমার অদর্শনে হৃদপ়্ আমার কাতর হয়েছে, ভ্রমময়ী 
দশায় আমি পতিত হয়েছি। এখন আমি কি করি? তুমি ছাড়া 
কোন উপায়ই ঘে আমার নেই ! 

কৃষ্ণপ্রেমতত্বের মহান অধিকারীদের কাছে মাধবেন্দ্রের এই শ্লোক 
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বড় প্রিয়। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যও তাহার এই চিরবিরহ-অঙ্পের শ্লোকটি 

আবৃত্তি করিতে করিতে প্রেমোন্মত্ত হইয়া পড়িতেন। অশ্রু-কম্প- 
স্তস্ত-বৈবর্ণ প্রভৃতি অষ্টসাত্বিক বিকার তাহার দেহে এ সময়ে প্রকটিত 

দেখিয়া! ভক্তগণ বিম্ময়ে হতবাৰ্ হইতেন । 
মাধবেন্দ্রের এই শ্লোকের প্রশস্তি গাহিতে গিয়া দার্শনিক-কবি 

কৃষ্ণদাস গোন্বামী লিখিয়াছেন__ 
রত্ুগণ মধ্যে যৈছে হয় কৌন্তুভ মণি। 
রসবাক্য মধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি। 

এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধা ঠাকুরাণী। 

তার কৃপায় স্ষুরিয়াছে মাধবেন্দ্রবাণী | 
' কিব৷ গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন । 

ইহা! আন্বাদিতে অধিকারী নাহি চৌঠজন। 
( চে-চ 2 মধ্য-৪) 

ভি কৃষ্ণের মাধুর্যযরসের শেষ নাই, রূপৈশ্বধ্েরও নাই 
তেমনি তাহার প্রেমিক ভক্তেরও নাই রসভুঞ্জনের পরিসমান্তি। 

এ রস যত আস্বাদিত হয়, ততই হইতে থাকে অফুরম্ত। 

অনাগ্ভান্ত মাধুধ্য-বিগ্রহের অনাগ্ন্ত আন্বাদন। তাইতো মহাপ্রেমিক 
মাধবেন্দ্রের এই কষ্ণান্তি! এমন বিরহ সম্তাপ আর হা'-হুতাশ ! 

“অয়ি দীনদয়ার্রনাথ বলিয়। শ্রীপাদ সেদিন চিরতরে নয়ন ছুটি 
নিমীলিত করিলেন। ভারতের রাগান্ুগা ভক্তসমাজের অন্যতম উজ্জ্বল 
জ্যোতিফ চিরতরে হইল অবৃষ্ । 

মাধবেন্দ্রের বিপুল অবদানের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া কবিরাজ 

গোস্বামী উত্তরকালে যাহা লিখিয়৷ গিয়াছেন, আজে প্রেমভক্তিময় 
সাধকদের তাহ! বিস্ময় জাগায়-_ 

পৃথিবীতে রোপণ করি 
গেলা প্রেমাঙ্কুর। 

'লেই প্রেমাঙ্ক,রের বৃক্ষ 
চৈতন্ত ঠাকুর। 

১৪৩ 



ভক্ত লালীবানু 
কাজকর্ম সব শেষ হইয়া গিয়াছে, কাছারি বাড়ী হইতে লালাবাবু 

প্রাসাদ অভিমুখে ফিরিয়া চলিয়াছেন। তাঞ্জামের ০ রহিয়াছে, 

পাইক বরকন্দাজ ও ভৃত্যের দল । 

শীতের পড়ন্ত বেলা । মিষ্টি রোদ আর সিগ্ধ ঝিরঝিরে হাওয়ায় 
শরীর জুড়াইয়। যায়। লালাবাবুর অন্তর প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠে। 
মনে মনে ভাবেন, সায়ংকৃত্যের তো এখনো৷ অনেক দেরী । এই অবসরে 
গঙ্গাতীরে খানিকটা বেড়াইয়া৷ গেলে মন্দ কি? আদেশমত বাহকের! 
সেই পথেই ধাবিত হইল। 

পৃতসলিল। স্ুরধুনী কুলু কুলু নাদে বহিয়া চলিয়াছে। জলতরঙ্গে 
ঝলসিয়া উঠিতেছে অস্তাচলোন্ুখ স্র্ধ্যের গৈরিক আলোক । নদীবক্ষে 
সষ্ট হইয়াছে এক অপরূপ মায়াজাল, আর মুগ্ধ নয়নে এই নয়নাভিরাম 
দৃ্টের দিকে লালাবাবু তাকাইয়া আছেন। দেখিয়া দেখিয়া আশ 

আর মিটিতেছেন না! 
ইঙ্গিত মত নদীতীরে এক গাছের ছায়ায় তাঞ্জাম নামানো হইল। 

হুকাবরদার সঙ্গেই রহিয়াছে, ছুটিয়া আসিয়া তখনি আলবোলার 
কক্ষেতে তামাকু চড়াইয়া দিয়া গেল। 

তাঞ্জামের রভীন রেশমী ঝালর হাওয়ায় দোল খাইতেছে। মাঝে 
মাঝে কাণে আসিতেছে গঙ্গার মৃছমধুর ছল্ ছলাং শব্দ! কিংখাবে 

মোড়া, নরম তাকিয়ায় হেলান দিয়া লালাবাবু ফরসীর নলটি মুখে 
পুরিয়া দিলেন। আলম্ত মস্থর এই শীতের সন্ধ্যাটি তাহার বড় 
রমণীয় লাগিতেছে। মুখ নিঃসৃত সুগন্ধী অন্থুরী তামাকুর ধেয়। কুগুলী 

পাকাইয় উর্ধে মিলাইয়! যাইতেছে সেই সঙ্গে লালাবাবুর মনও 
হইয়াছে উধাও । 
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লালাবাব 
হঠাৎ কাণে পশে বালিকাকষ্ঠের আওয়াজ, “বাবা, বেলা যে যায়। 

এবার ওঠো । দিন তো শেষ হয়ে এলো 11” 
এ ব্যাকুল আহ্বান তির্ধ্যক গতিতে গিয়া বিদ্ধ হয় মর্মমমূলে । 
বিদবাৎপুষ্টের মত লালাবাবু চমকিয়। ওঠেন। ঝাীকুনির ফলে হাত 

হইতে ফর্সীর নল খসিয়া পড়ে। 

অন্তরে জাগে প্রশ্নের পর প্রশ্ন, সর্ববসন্তায় জাগে আলোড়ন । 

লালাবাবু দিশাহারা হইয়া যান। 

বেলা যায়! সত্যিই তে। এ যাওয়াকে অস্বীকার করার উপায় 

নাই। পরম সত্যরূপে আজ ইহা উদ্ভাসিত হইয়াছে তাহার মনশ্চক্ষে । 

গঙ্গার পরপারে, দিক্চক্রবালে ধুসর সন্ধ্যা এ ঘনাইয়া আসিতেছে । 

তেমনি তাহার জীবন প্রান্তেও যে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে 

চিরবিরতির বনিক! । 

জীবন-দেবতার কৃপার অবধি নাই, লালাবাবুর জীবন তিনি খদ্ধির 

প্রাচুর্য্যে ভরিয়া তুলিয়াছেন। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সব কিছুরই 

সম্ভাবনার ছার তাহার কাছে ছিল উন্মুক্ত। কিন্তু সে সব সুযোগের 

সছ্যবহার তো তিনি করেন নাই। আজ মর জীবনের প্রান্তসীমায় 

আসিয়া কি তাহার উত্তর দিবেন ? 

দেওয়ান গল্গাগোবিন্দ সিংহের পৌর লালাবাবু। বৈভব ও মর্ধ্যাদায় 

সারা পূর্ববভারতে তিনি অপ্রতিদন্দী। ইংরেজের গড়া, শ্রেষ্ঠ প্রাচ্য নগরী 
এই কলিকাতায় কাঞ্চ_-কৌলিন্যের দিক দিয়া, জৌলুষ ও বিলাসের 

দিক দিয়! তাহার জুড়ি নাই। কিন্তু এই বিপুল ধনৈশ্বর্্য ও বিলাস- 

বান্ছল্য সত্যকার কোন্ শাস্তি, কোন্ আনন্দ তাহাকে আনিয়। দিয়াছে? 

গৃহে প্রভু শ্রীগোবিন্দের মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত, সেবা পুজাও চলিয়া 

আসিতেছে দীর্ঘদিন যাবং। এই ইষ্ট বিগ্রহের কপার আলোক- 

সক্কেতও লালাবাবুর জীবনে কম আসে নাই। কিন্তু সে আলোকের 

স্পর্শে জীবনদীপ স্বালাইয়া নিতে পারিলেন কই? বিষয়কীট হইয়াই 
শুধু দিন গোঙাইলেন। 
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চিন্তা ভাবনার আলোড়নের সঙ্গে অন্তরে জাগিয়া উঠে ছ্দিম 

সঙ্কল্প । নাঃ এ ভাবে দিন যাপন করিতে আর তিনি রাজী নন। 

এবার নিজেকে করিবেন ইঠ্টের চরণে উৎসর্গ । বিত্ত বিভব, ষশ মান 

সব ছাড়িয়া, দেহসম্তোগ ও দেহবুদ্ধি ছাড়িয়া উপস্থিত হইবেন 
শ্রীবন্নাবনে ৷ রাধা গোবিন্দের মহাধামে বসিয়া শুরু হইবে তাহার চরম 

তপস্তা, জৈব জীবনকে দিবেন পূর্ণান্ুতি ৷ ইই্টস্বোর মধ্য দিয়া অর্জন 

করিবেন নিত্যলীল। আস্বাদনের পরম সৌভাগ্য । 
বেলা যায়-_-বেল! যায় ! এ ধ্বনি কেবলি অন্থুরণিত হইতে থাকে 

লালাবাবুর সারা অন্তরপত্তায়। 

গঙ্গার কূল ধেঁষিয়। এক ধীবরের কুটির । দ্বিপ্রহরে কর্ণাস্ত দেহে 
সেই যে সে নিদ্রা দিয়াছে এখনে। তাহা ভাঙ্গে নাই। এ দিকে বেলা 

গড়াইয়া৷ যাইতেছে, কত কাজ রহিয়াছে অসমাপ্ত কন্যা তাই ব্যগ্র 

হইয়। ডাকাডাকি শুরু করিয়াছে । 

সেই আকম্মিক আহ্বানেই এক মুহূর্তে টুটিয়া গেল লালাবাবুর 
মোহনিদ্রা। মহাভোগীর ঘটিল অপরূপ রপাস্তর। আর বাবুশ্রেষ্ঠ 
লালাবাবু আত্মপ্রকাশ করিলেন মহাবৈষ্ণবরূপে। 

তাঞ্জাম ত্যাগ করিয়া তখনি তিনি ছুটিয়া গেলেন সেই ধীবর 
বালিকার কাছে। পুলকাশ্রুপুরিত নয়নে কহিলেন, “মা! তোর এ খণ 
আমি কখনো শোধ করতে পারবোনা । আমার বন্ধনমুক্তি হয়েছে 
আজ তোর কথায়। সত্যিই তো বেলা চলে যাচ্ছে । সেই সঙ্গে নিভে 

আস্ছে আমার জীবনের এক একটা বাতি। সাম্নে নেমে আসছে 
চির অন্ধকার । তোর মুখ দিয়ে রাধারাণীই আজ আমায় ডাক দিয়েছেন 

বৃন্দাবনে যাবার জন্য । সেখানেই আমি যাচ্ছি। আশীর্বাদ করি, মা 
তুই চিরসুখী ই।» 

প্রাসাদে ফিরিতেই দেখা গেল লালাবাধুর এক নৃতনতর রূপ। 
মহাপরাক্রান্ত ভূম্যধিকারী, ভোগপরতন্ত্র মহাবিলাসী সেই লালাবাঁধু 
১৪৬ 
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আর নাই। সর্ববন্ধ ত্যাগ করিয়া, কাঙাল বেশে, ইস্টধা শ্তরীবৃন্দাবনে 
যাইতে তিনি কৃতসহরর । 

পত্ধী, পুত্র ও আত্মপরিজনের অনুরোধ উপরোধ, কাতর ক্রন্দন 
সব কিছুই সেদিন হইল ব্যর্থ। দৈন্যভরে লালাবাবু সবাইকে কহিলেন 
_-“রাধারাণী কপা ক'রে ডাক দিয়েছেন আমায়। স্মরণ করিয়ে 

দিয়েছেন__বেলা গেল। জীবন-সৌধের দেউটি একটি একটি ক'রে 
আমার নিভে যাচ্ছে । এ ষে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। আর তোমর 
আমায় এই বিষয় কুপে পড়ে থাকতে বলোনা । এবার থেকে আমার 
জীবনের ব্রত হবে কৃচ্ছ সাধন, রাধাকৃষ্ণের সেবা, আর ভজন-পুজন। 

প্রাণপ্রভু বৃন্দাবনচন্দ্র আর রাই কিশোরীর দর্শন যেন পাই, অপ্রাকৃত 
বন্দাবনের লীলামাধু্য যেন প্রাণ ভ'রে ভুপ্তন করতে পারি-__-এই 
আশীর্ববাদই তোমরা আমায় কর ।” 

সে রাত্রি কোনমতে কাটিয়া গেল। পরদিনই ভিখারীর বেশে তিনি 

গৃহত্যাগ করিলেন। পা বাড়াইলেন ইষ্টধামের পথে । 

লালাবাবুর প্রকৃত নাম কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ 

ভাগে, ইতিহাসখ্যাত পুরুষ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বংশে, তাহার 

পৌন্ররূপে এই মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। খদ্ধিও সিদ্ধির এক অপূর্ব 
প্রকাশ দেখা যায় তাহার ভজনপরায়ণ জীবনে । 

লালাবাবুর পিত৷ প্রাণকৃষ্ণ সিংহ ছিলেন গঙ্গাগোবিন্দের পুত্র ও 
একমাত্র উত্তরাধিকারী । গঙ্গাগোবিন্দের ভ্রাতা রাধাগোবিন্দও ছিলেন 
প্রচুর বিত্তের অধিকারী । নিঃসন্তান অবস্থায় তাঁহার লোকান্তর ঘটে, 
চিরবিদায়ের পূর্বে প্রিয় ভ্রাতুপ্ুত্র প্রাণকৃষ্ণকেই সর্ববন্থ' তিনি দান 
করিয়। যান। গঙ্গাগোবিন্দ ও রাধাগোবিন্দের মিলিত এই ধনৈশ্বর্য্য ও 
কৌলিম্তের অধিকারী হইয়া প্রাণকৃষ্ণ পূর্বব ভারতের এক শ্রেষ্ঠ ধনী ও 
প্রভাবশালী ব্যক্তিরপে খ্যাত হন। পরবস্তীকালে লালাবাবু ওরফে 
কষচন্দ্র সিংহ প্রাপ্ত হন এ এঁতিহ্, আভিজাত্য ও বিপুল বিস্ত। 
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গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ছিলেন ইংরেজ গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন 

হেষ্টিংসের প্রিয় দেওয়ান। দীর্ঘকাল বাংল! বিহার উড়িস্তার দেওয়ানী 
কাধ্য তিনি অসাধারণ যোগ্যতার সহিত চালাইয়া যান। এই করে 

নিষুক্ত থাকিয়া পত্তন করেন নিজ বংশের জন্য বিশাল জমিদারী, সঞ্চয় 
করেন অপরিমেয় ধনৈশ্বধ্য | 

পৌজ কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের নয়নমণি। আদর করিয়। 
পিতামহ তণহাকে ভাকিতেন 'লালা” বলিয়া । উত্তর জীবনে পিতা- 

মহ্ত্রে দত্ত এই আদরের ডাকনামেই তিনি সারা ভারতে পরিচিত 

হইয়! উঠেন । 

প্রাণপ্রিয় নাতি লালাবাবুর অন্নপ্রাশনের সময় গঙ্গাগোবিন্দ ষে 
বিরাট আনন্দোৎসবের আয়োজন করেন বাংলার সামাজিক জীবনের 

ইতিহাসে তাহা স্মরণীয় হইয়া আছে। বাংলা বিহার ও উড়িস্যার শ্রেষ্ঠ 
পণ্ডিত ও গণ্ামান্ ব্যক্তিরা সেদিনকার উৎসব অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত 
হন। আর দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ প্রত্যেকের কাছে সাদরে প্রেরণ 

করেন সোনার পাতে খোদাইকরা নিমন্ত্রণলিপি। সে উংসবের 

জীকজমকের কথা জনপ্রবাদে পরিণত হইয়াছে। 

আনুমানিক ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে লালাবাবু জন্গ্রহণ করেন। বংশের 

একমাত্র হুলাল, অনিন্দ্ন্থুন্দর এই শিশুর আবিতাবে কাথির সিংহ- 
ভবনে চাঞ্চল্য পড়িয়া! যায় । পিতামহ, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ, আনন্দে 

উচ্ছল হইয়া উঠেন। কিন্তু এ আনন্দ তাহার ভাগ্যে বেশী দিন স্থায়ী 
হয় নাই। পৌন্রমুখ দর্শনের কয়েক বৎসর পর তিনি ইহলীল! সংবরণ 
করেন। 

বালক লাল৷ ক্রমে বড় হইতেছে, তাহার শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য 

পিতা প্রাণকৃষ্ণের যত্বের অবধি নাই। শুধু সংস্কৃতও বাংল ভাষাই 
নয়--ইংরেজী, ফার্সী ও আরবী পড়ানোর জন্যও" নিয়োজিত কর! হয় 
অভিজ্ঞ ও স্রপঞ্ডিত শিকষকাদের | এমনিাতিই তীনার মেধা ও প্রতিভ! 
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অসামান্ত । তছপরি রহিয়াছে বিশিষ্ট শিক্ষকদের চেষ্টা যত়। অল্প 
সময়ের মধ্যে কয়েকটি ভাষা তিনি আয়ন্ত করিয়া ফেলেন। 

সংস্কৃত ও ফার্সীর পাঠই লালাবাবু বেশী গ্রহণ করিতে থাকেন, এই 
ছুইটি ভাষায় তাহাকে অসাধারণ বুৎপত্তি লাভ করিতে দেখা যায়। 
উত্তরকালে বিশিষ্ট ফার্সীবিদ্ বললিয়৷ তিনি সম্মানিত হইতেন। 

সংস্কৃত শান্তগ্রন্থের মধ্যে শ্রীমদূভাগবত ছিল তাহার পরম প্রিয়। 
এই গ্রন্থের কোন শ্লোক সম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন তুলিলে তিনি সোৎসাহে 
আগাইয়া আমিতেন। মনীষা! ও ধীশক্তি বলে কঠিন কঠিন শ্লোকের 
নিহিতার্থ অনায়াসে করিতেন উদ্ঘাটন। শুনিয়া! লোকের বিস্ময়ের 
অবধি থাকিতন! 

বালক কাল হইতেই তাহার চরিত্রে ফুটিয়া উঠে সত্যনিষ্ঠা ও 
ঈশ্বরভক্তি। গৃহের দেবমন্দিরে পুরাণ পাঠ হয়, ধন্মসভা বসে, বুঝুন 
আর ন৷ বুঝুন, কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে তিনি সেখানে আসিয়া 
উপস্থিত হন। এক এক দিন হাদয়ে জাগিয়। উঠে ভাবের প্রবাহ, তন্ময় 
হইয়া ইঞ্টবিগ্রহের সম্মুখে বসিয়া থাকেন। 

তাহার চরিত্রের আর এক বৈশিষ্ট্য-_পরোপকারের উৎসাহ । ধনী 

গৃহের একমাত্র সম্ভান। হাতে মাঝে মাঝে বেশ কিছু 'অর্থ আসিয়া 

জমে.। এই অর্থ তিনি অবলীলায় বিতরণ করিয়া! দেন। দীন-হুখৌর 

কাতরোক্তি একবার কাণে গেলে আর স্থির থাকিতে পারেন ন|। 

লালাবাবুর তখন কিশোর বয়স। এসময়ে পিতার তহবিলের অর্থ 
দান করিতে গিয়া! একবার তাহাকে বড় বিব্রত হইতে হয়। এই ঘটনার 

প্রভাব তাহার জীবনে-ব্ুদূরপ্রসারী হইয়। উঠে। 
কন্যাদায়গ্রস্ত এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কিছুদিন যাবৎ প্রাসাদের ছারে 

ঘোরাঘুরি করিতেছেন। প্রাণকৃষ্ণ সিংহের দরবারে উপস্থিত হওয়ার 
কোন সুযোগ পাইভেছেন না। দেউড়িতে ঢুকিতে গেলে দারোয়ান 
মারমুখী হইয়া হাকাইয়া দেয়। 
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সেদিন হঠাৎ তাহার দিকে লালাবাবুর দৃষ্টি পড়ে। প্রশ্ন করিতেই 
্রাহ্মণটি দুঃখের কথা সবিস্তারে বর্ণনা! করিতে থাকেন। 

কিশোর হৃদয় করুণায় গলিয়া যায়। লালাবাবু আশ্বাস দিয়া 
বলেন, “এই সামান্ত ব্যাপার নিয়ে আপনি কেন এত ছুটাছুটি ক'রছেন ! 
কর্তার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হচ্ছেন? বেশ তো, আমি নিজেই 

টাকার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।” 

তখনি খাজাঞ্চিখানায় গিয়! নির্দেশ দিলেন, কন্াদায়গ্রস্ত এই 
ত্রা্মণকে আজই যেন এক হাজার টাক! দিয়া দেওয়। হয়। 

বৃদ্ধ খাজাঞ্চী পড়েন মহা! বিপদে । কর্তার হুকুম ছাড়া এ টাকা কি 

করিয়া তহবিল হইতে বাহর করিবেন ? এতো কখনো সম্ভব নয়। 

তখনি প্রাণকষ্ণের কক্ষে ছুটিয়া যান, সবিস্তারে সকল কথা তাহার 

কাছে বিবৃত করেন । 

প্রাণকৃষ্ের মুখ গম্ভীর হইয়। উঠে । নীরবে বসিয়া কি যেন ভাবিতে 
থাকেন। তাবপর বলেন, “ণ্যাখো, লালা যখন কথা দিয়েছে, টাকাটা! 

দিয়ে দাও। এটা যে সদ্ব্যয় তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্ত 
সাবধান ! এমনতর ঘটনা আর যেন ন! ঘটে । লালাকে স্পষ্ট ভাষায় 

বলে দেবে, ভবিষ্যতে সে এ রকম অন্থরোধ আর যেন না করে। 

করলে-_তা রক্ষা করা হবে না। আরো বল্বে তাকে- আগে নিজের 

সামর্ঘ্ে টাকা রোজগার করুক, জমিদারীর আয় বাড়াক, তারপর যেন 

দানধ্যান করে । সেইটেই মানায় ।৮ 

দরিদ্র ব্রাহ্মণটিকে তখনি টাকাটা দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে খাজাঞ্চী 
মনিবপুজরকে তাহার পিতার কঠোর মন্তব্যটিও শুনাইয়! দেন। 

কথাগুলি তরুণ লালাবাবুর হৃদয়ে সেদিন শেলের মত বাজিল। 
) . প্রবলপ্রভাপ, কোটিপতি ভূম্যধিকারী গঙ্গাগ্োবিন্দ সিংহের তিনি 
পৌজ। একমাত্র উত্তরাধিকারী। লোকহিতের জন্ত এই বিপুল সম্পত্তি 

হইতে এক পয়সা দান করার অধিকার তাহার নাই? একি অন্তুত, 
অযৌক্তিক কথা! 
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হৃদয়ে তখনি জাগিয়। উঠে হুর্জয় সন্ধল্প । বেশ, তবে তাই হোকু। 
নিজের উপার্জনের পথই তিনি বাছিয়া নিবেন। আর এখন হইতে 
পিতৃ-পিতামহের সঞ্চিত ধনের এক কপর্দকও গ্রহণ করিবেন না। 

প্রাসাদের ভোগ বিলাসের উপরও তাহার বিতৃষ্ণা আসিয়া গিয়াছে, 
এবার হইতে নিজের পায়েই দীড়াইবেন। 

মাতার অশ্রজল, পিতার করুণ মুখচ্ছবি সকলি সেদিন হয় বার্থ। 
অনতিবিলম্বে লালাবাবু প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া যান। উপস্থিত হন 
বর্ধমান শহরে | 

ফার্সী ভাল জানেন, কাজেই ছোটখাটে। কাজ জুটাইতে দেরী হয় 

নাই। বদ্ধমান কালেক্টরীর সেবেস্তাদার রূপে শুরু হয় লালাবাবুর 
নৃতন কন্মজীবন। কর্ধে অসাধারণ দক্ষতা তিনি প্রদর্শন করেন, ফলে 
উত্তরোত্তর পদোন্নতি হইতে থাকে । 

এই সময়ে তিনি দার পরিগ্রহ করেন এবং যথা সময়ে একটি 

গুজসস্তানও ভূমিষ্ঠ হয় । 
১৮০৩ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্য। প্রদেশ ইংরেজ সবকারের অধিকারতূক্ত হয়। 

ইহার পর সেখানকার প্রধান জরীপের কাজে লালাবাবু নিয়োজিত 
হন। দক্ষতা ও কৃতিত্বের গুণে লাভ করেন সর্বেবাচ্চ দেওয়ানের পদ । 

সরকারী কাধ্যব্যপদেশে এ সময়ে লালাবাবুর সহিত উড়িষ্যার 

রাজার পরিচয় সাধিত হয়। অচিরে একটি ঘটনার মধ্য দিয়! এ পরিচয় 
আরো ঘনিষ্ঠ হইয়া! উঠে। 

পুরীর মন্দিরের দেয় বাৎসরিক রাজকর বেশ কিছুদিন যাব বাকী 
পড়িতেছিল। রাজ সরকারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীটি তাই শ্্রীমন্দির 
নীলামে চড়ানোর বাবস্থা করে। সৌভাগ্যক্রমে নীলামের আগের দিন 
এ ছুঃসংবাদ লালাবাবুর কাণে যায়। হাদয়ে তাহার জাগিয়া উঠে তীব্র 

অশাস্তি। প্রভুর এই পবিত্র শ্রীমন্দির স্বজনের আরাধা, নিখিল 
ভারতের গৌরবের বস্ত। সরকারী আইনের বেড়াজালে পড়িয়৷ উহ৷ 
মর্যাদা! হারাইবে? এ ভাবে লাঞ্ছিত হইবে? 
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কর্তব্য স্থির করিতে লালাবাবুর দেরী হয় নাই। নীলাম তখনি 
তিনি বন্ধ করিয়া! দিলেন। সরকারী ব্যবস্থা রদ করার দায়িত্ব ও ঝুকি 
নিতে কোন ছিধাই সেদিন তাহার মনে আসিল না। 

এ গগ্ডগোলের ফলে মন্দিরের কর্তৃপক্ষ সজাগ হইয়া উঠেন, 
পরদিনই বাকী রাজকর তাঁহার! পরিশোধ করিয়া দেন। সকলে স্বস্তির 
নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে। 

লালাবাবুর নামে চাবিদিকে এবার ধন্য ধন্ত পড়িয়া যায়। তাহার 

সংসাহস ও স্ুবিবেচনায় প্রস্তর মন্দির অমর্ধ্যাদার হাত হইতে রক্ষা 
পাইয়াছে, এজন্য পুরীর রাজাও বারবার কৃতজ্ঞত। জ্ঞাপন করিতে 
থাকেন। 

এই কাজের পুরস্কার্বরূপ পুরী-রাজ নিজ জমিদারীর অস্তভূক্তি 
কিছুটা অঞ্চল তাহাকে অর্পণ করেন। আজ অবধি সেস্থান হইতে 
আনীত নিম্ব বৃক্ষের কাষ্ঠ দ্বারা দারুত্রক্ম জগন্নাথের কলেবর পরিবর্তন 
করানো হয়। এই নবকলেবর-ধারণ উৎসব প্রতি বারো বংসর অন্তর 

পুরীতে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে । 

জগন্নাথ বিগ্রহের দর্শন ও সান্ধ্য লালাবাবুর অন্তরে বপন করে 

প্রেমভক্তির বীজ। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের লীলাস্থলের মাহাত্য 
দিন দিন তাহার অন্তরে স্ষরিগড হইতে থাকে। তক্তিশাস্্র পাঠ ও 

নামকীর্তন শ্রবণের ফলে অন্তরের জাকুতি বাড়িয়। যায় । 
এই সময়ে একবার তিনি তীর্ঘপধ্যটন মানসে বুন্দাবনে উপনীত 

হন। শ্রীকৃষ্ণের মোহন বিগ্রহ ও লীলাভূমি দর্শনে অন্তর অনাবিল 
আনন্দে ভরিয়া ওঠে । 

ত্রজমগ্ডলের গহন বনাঞ্চলে তিতিক্ষাবান ও ভজনপরায়ণ বহু 

বৈষ্ণব সাধকের বাস। তাহাদের ভজনগুম্ফা। ও কুঠিয়াগুলিও এ সময়ে 
প্রায়ই তিনি দেখিয়া বেড়ান । 

এক একদিন অন্তরে বহিয়া ধায় বৈরাগ্যের উদাস হাওয়া । মনে 
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জাগে প্রশ্ন _ভোগৈঙ্ব্য, যশ, মান, কোন কিছুই তো চিরস্থায়ী নয়। 
প্রকৃত শাস্তির সন্ধান তো৷ সে পথে নাই। তবে কেন সেই মায়ামুগের 
পিছনে ছুটিয়া নিজেকে বিপধ্যস্ত কর! ? 

অমৃতময় জীবনের হাতছানি মাঝে মাঝে স্বভাব্ভক্ত লালাবাবুকে 

উন্মনা করিয়া তোলে । কিন্তু উপায় নাই। সংসারের দায়িত, কর্তব্য 

তখহার অনেক। তাহ! শেষ না করা অবধি কি করিয়া এখানে বাস 

করিবেন ? আনন্দময় বৃন্দাবনধাম ছাড়িয়া কিছুদিনের মধ্যে লালাবাবু 
উড়িষ্যায় ফিরিয়া আসেন, ভাসিয়। পড়েন কম্মজীবনের শ্োতে। 

এ সময়ে হঠাৎ একদিন সংবাদ আসে, পিতৃদেব প্রাণকৃষ্ণ সিংহ 
পরলোকে গমন করিয়াছেন । পিতার এই বিয়োগ ব্যথ তহার বুকে 

শেলের মত আসিয়া বিধে। মনে পড়িয়। যায় দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যার 

বিবাহে অর্থ দানের কথা । সেই তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া চিরতরে 

তিনি ঘর ছাড়িয়া আসেন। পিতা পরে অন্তৃতপ্ত হইয়া কত কীদিয়াছেন, 

বারবার স্রেহপুত্তলি লালাকে অন্থুরোধ জানাইয়াছেন-_-একটি বার 
সে যেন দেখা দেয়। কিন্তু সে আশ তাঁহার পূর্ণ হয় নাই। অভিমানী 
পুজ দূরেই সরিয়া রহিয়াছেন । 

লালাবাবুর সে ছুখ রাখিবার ঠাঁই নাই। পুরাতন দিনের কথা 
স্মরণে আসে আর নয়নে ঝরে অশ্রুধারা ৷ 

পিতার পারলৌকিক কার্য্যাদ্ি সম্পন্ন করার জন্য এবার তিনি 
কলিকাতায় গিয়া উপস্থিত হন। মহাসমারোহে দানসাগর শ্রাদ্ধাদি 

অনুষ্ঠিত হয়। 
পিতামহ ও পিতা যে বিরাট জমিদারী ও ধনসম্পত্তি রাখিয়! . 

গিয়াছেন লালাবাবুই তাহার একমাত্র উত্তরাধিকারী । এ সব বিষয়- 

আশয় রক্ষা করিতে হইবে। তাছাড়া, সংসারের যে দায়িত্ব রহিয়াছে 
'তাহাও কম নয়। তাই এখন হইতে লালাবাবু উড়িষ্যার বাস 
দেন, স্থায়ীভাবে কলিকাতাতেই অবস্থান করিতে থাকেন। 
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ভারতের পাধক 

জীবন প্রবাহ এবার বহিয়। চলে যুগ্বাধারায়। বাহিরে তিনি প্রবল 
পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারী, বৈষয়িক কাজকর্ম ও বিলাসব্যসনে থাকেন 
সদা ব্যস্ত। 'আর একদিকে বহিয়া চলে ভক্তির প্রচ্ছন্নধার। | প্রায়ই 

দেখা যায়__বিগ্রহ সেবা, পুরাণ ভাগবত শ্রবণ ও দানধ্যানের মধ্য 
দিয়া জীবন তাহার চরিতার্থতা খু'জিয়া ফিরে। 

এমনি সময়ে, সেদিনকার এক পরম লগ্নে ধীবর-কন্ঠার ব্যাকুল 

কণ্ঠস্বরে হয় তশহার চৈতন্যোদয় । আসক্তির ডোর অজানিতে কখন 
'ঘলিত হইয়! পড়ে। কৃষ্ণচনাম জপ করিতে করিতে লালাবাবু উপনীত 
হন কৃষ্ণধাম শ্রীবৃন্দাবনে । 

ভক্তের প্রিয় ধন এই বৃন্দাবনধাম | এই মহাতীর্থের রজ কৃ্ণ- 
চরণ স্পর্শে চির পবিত্র হইয়া আছে। দিব্য জীবনের স্থৃতি জড়াইয়া 
আছে এখানকার অরণ্যে পর্ববতে, যমুমাপুলিনে আর আকাশে 
বাতাসে। শুধু তাহাই নয়, আজো রাধামাধবের অপ্রাকৃত লীলা 
এখানে রহিয়াছে অব্যাহত। প্রাকৃত বৃন্দাবনের প্রতি অণুপরমাণুতে 
ওতপ্রোত রহিয়াছে অপ্রাকৃত চিরমধুর বৃন্দাবন । সেই দিব্য দর্শনই 
যে মনে প্রাণে কামনা করেন লালাবাবু। 

ত্যাগতিতিক্ষা ও কুচ্ছব্রতময় সাধনজীবন তিনি স্বেচ্ছায় বরণ 
করিয়া নিয়াছেন। সারা দিনের অধিকাংশ সময়ই তাহার কাটিয়া 
যায় ভজনে ও জপে। একবার কোন এক ফাঁকে বাহির হইয়া মাধুকরী 
সারিয়া নেন। ঝুলিতে সামান্ত যাহা কিছু সংগৃহীত হয়, তাই দিয়াই 
করেন উদরপুত্তি। 

কলিকাতার প্রাসাদে প্রায়ই ত'হার কাঙাল জীবনের নানা সংবাদ 
পৌঁছে। পত্থী কাত্যায়নী দেবী কাঁদিয়া আকুল হন। পুত্র নারায়ণচন্দর 
ও আত্মীয়ন্বজনদের মনোকষ্টের অবধি নাই। অনেকেই বৃন্দাবনে গিয়া 
তাহাকে বুঝান, “ধামে থেকে ইষ্টদেবের সেবা-পৃজায় সারা জীবন 
কাটিয়ে দিতে চান--বেশ তো, এ তে! খুবই ভাল কথা। কিন্তু গ্রতুর 
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লালাবাধু 

এই সেবার ব্যবস্থা ত৷ নুষ্ঠভাবে কর! দরকার ! সেদিকটা আপনি 
কেন ভাবছেন না?” 

“আমি হচ্ছি কাঙাল মানুষ, প্রভুর সেবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করার 

ক্ষমত! আমার কই? ভিক্ষান্ন যা জুটবে, ত৷ দিয়েই রোজ কোনমতে 

ছুটো ভোগ প্রসাদ নিবেদন করবো ”--ভক্ত লালাবাবু করুণ নয়নে 

উত্তর দেন । 
দেওয়ানজী চাপিয়া ধরেন, “তা কেন হবে হুজুর? কৃপাময় প্রত 

কৃষ্ণচন্দ্র তো৷ নিজের ব্যবস্থা নিজেই আগে থেকে ক'রে রেখেছেন। 

আপনাদের তিন পুরুষ ধরে যে বিস্তবৈভব সঞ্চিত হয়ে চলেছে, 
সে সবই যে পরম প্রভুর দান। কৃপা ক'রে নিজে থেকেই তিনি তার 

সেবককে চিহি্ত ক'রে দিয়েছেন। নিজের ষোঁড়শোপচার সেবার 

ব্যবস্থা করে রেখেছেন। সে ব্যবস্থা কেন আপনি বিপধ্যস্ত ক'রে 

দেবেন? ঈশ্বরের সেবকরূপে আপনি যে বিত্ব পেয়েছেন তা ইষ্ট" 

সেবায় কেন লাগাবেন না! ?” 

লালাবাবু বেশ বিছুট। নরম হইলেন। ভাবিলেন, সত্যিই তো, 

প্রভুর প্রদত্ত অর্থে তাহারই নিজ সেবা অনুষ্ঠিত হইবে, ইহাতে আপ্তি 

করার তে! কিছু থাকিতে পারে না। তাছাড়া, বৃন্দাবনের এই সব 

ভগ্র মন্দির দেখিয়া, ্রীবিগ্রহের পূজা ও ভোগরাগের দৈন্ত ছুরদিশ! 

দেখিয়া প্রায়ই ধৈধ্য ধরা কঠিন হয়। ছুই চোখ ছাপাইয়া অশ্রু 

ঝরিতে থাকে । পুণ্র ও পরীর নির্দিষ্ট অংশ বাদ দিয়া তাহার নিজের 

ভাগে যে অর্থ পড়ে, তাহা দিয়া তো৷ অনায়াসে কৃষ্ণসেবার আয়োজন 

তিনি করিতে পারেন। তাছাড়া, বৃন্দাবনের সেবা-অনুষ্ঠানের উর্জীবনও 

আর একদিক দিয়া কাম্য। ইহার মাধ্যমে সারা দেশের ভক্তদের 

মধ্যে সেবাপুজার আগ্রহ বাড়িবে। জন-কল্যাণের দিক দিয়া! ইহা কম 

কথা নয়। এ কগ্যাপকর কর্মে প্রভু কি তবে তাহাকেই নিয়োজিত 

করিতে চান! 

লালাবাবুকে রাজী হইতে হইল । তবে স্থির রহিল, নিজের অন 
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সংস্থানের জন্য রোজ করিবেন মাধুকরী । আর এষ্টেট হইতে আনীত 
প্রতিটি মুদ্রা ব্যয়িত হইবে প্রভুর সেবায়। শুধু মন্দির নির্মাণ ও 
বিগ্রহের সেবাপুজার ব্যবস্থাতেই নয়, ব্রজমগ্ডলের যেখানে যে পবিত্র 
সাধনগীঠ, কুণ্ড ও ন্ানঘাট ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে 

নষ্ট হইতে বসিয়াছে, সেখানেই নিয়োজিত হইবে তাহার অর্থসম্তার । 

প্রভু কৃষ্চন্দ্রের লীলাক্গষেত্র শ্রীবৃন্দাবনের উন্নয়ন ও সেবাকাধ্যের জন্য 
লর্ণন অর্থ সামর্থ তিনি ঢালিয়। দিবেন। 

লালাবাবুর সঙ্কল্প, এই মহা ধামে ইষ্টদেবের স্ুরম্য এক মন্দির 
নিম্মণণ করিবেন। আর এমন শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিবেন যাহ। হইয়। 

উঠিবে মহা জাগ্রত। সেবাপৃজার সঙ্গে প্রতিদিন এই মন্দিরে শত শত 
সাধু মহাত্ম। ও দরিদ্র নরনারী পাইবে মহাপ্রসাদ। তীহার অনছত্র অন্ন 
যোস্বাইবে শত শত বৃভূক্ষুর মুখে । 

অল্পকাল মধ্যে বাংলা-উডভিষ্যার জমিদারী হইতে প্রায় পঁচিশ 
লক্ষ টাকা তাহার কাছে আসিয়া পৌছে। এই বিপুল অর্থের সম্যয়ের 
জন্ট রচিত হয় এক বিরাট পরিকল্পনা । 

পুরাণশাস্্র ও সিদ্ধ মহাত্মাদের বর্ণনা অনুযায়ী রাধাকৃষ্জের 
লীলাবিজড়িত স্থানসমূহ লালাবাবু প্রথমে চিহিতত করিয়া নেন। 
তারপর এই সব পবিত্র তীর্থ নিজের আয়ন্তে রাখার অন্য ব্রজমগ্ুলের 
ুয়াত্তরটি পরগণ! একে একে তিনি ক্রয় করেন। 

বৃন্দাবন হইতে শুরু করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর অবধি ঢোলসহরৎ 
করিয়। জানানো! হয়, প্রভূজীর দীন সেবক লালাবাবু শ্রীরাধাকৃষেের 
লীলাপুত স্থান ও তৎসম্িহিত অঞ্চল ক্রয় করিতে ইচ্ছক। যে কেহ 
এই সব জমি হস্তান্তর করিতে চান, তাহাকে উপযুক্ত মূল্য প্রদান করা 
হইবে। | 

বিক্রেতা জুটিতে দেরী হুইল না এবং লালাবাবুর কর্মাচারিগণ 
সোতসাহে গ্চুর জমিজমা ও সম্পত্তি ক্রয় করিতে লাগিলেন। এই 
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জমিজমা ও তাহার অজ্জিত আয়কে লাগানে! হইল বিগ্রহ স্থাপন, 
মন্দির-ধর্মশাল! নিশ্মাণ ও দেবসেবার কাজে । 

লালাবাবুর জনপ্রিয়ত৷ ও প্রতিপত্তি স্থানীয় একদল লোকের 
মনঃপুত হয় নাই। ঈর্ষাধুক্ত হইয়া লালাবাবুর বিরুদ্ধে লোককে 
তাহার! উত্তেজিত করিয়া তোলে । হূর্নাম রটায়,__-ছলে বলে কৌশলে 
তিনি বিপুল পরিমাণ ভূমি ব্রজমগ্লে সংগ্রহ করিতেছেন এবং অনেকে 
ম্যায্য মূল্য হইতে বঞ্চিত হইতেছে। 

একথ। লালাবাবুর কাণে যায়। তখনি তিনি আদেশ জারি 
করেন “আবার রামেশ্বর সেতুবন্ধ অবধি ঢোলসহরৎ করে সবাইকে 
জানিয়ে দাও, ধারা লালাবাবুর কাছে জমিজমা বিক্রি করেছেন, 
তাঁদের যদি ধারণা হয়ে থাকে যে জমির উপযুক্ত মূল্য তার। পাননি, 
তবে এখনি আগেকার সেই মূল্য নিয়ে লালাবাবু তা ফের দেবেন! 
এ সম্পর্কে কেউ যেন কোন দ্বিধা বা সক্কোচ ন! করেন।” 

এই বিজ্ঞপ্তির পরে লোকের সংশয় ও সন্দেহ দূর হয়। অতঃপর 
একটি বিক্রেতাঁও মূল্য ফেরৎ নিবার জন্য উপস্থিত হয় নাই। 

বৃুন্দাবনে পৌছিয়া, গোড়ার দিকে লালাবাবু ভরতপুর প্রাসাদে 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভরতপুরের মহারাজা তাহার পুরাতন বন্ধু। 
তাহার গৃহত্যাগ এবং বৃন্দাবনে উপস্থিত হওয়ার সংবাদ পাইয়া 
মহারাজা সাগ্রহে তাহাকে আমন্ত্রণ জানান। নিজ প্রাসাদে বসবাস 

করিতে দেন। 

কিছুদিন পরের কথা । লালাবাবু এ সময়ে ইষ্ট বিগ্রহের জন্য এক 

বিরাট মন্দির নির্মাণে উদ্যোগী হইয়াছেন। জয়পুর অঞ্চল হইতে 
মূল্যবান প্রস্তরাদি আনানো৷ হইতেছে। কাধ্যব্যপদেশে মাঝে মাঝে; 

তাহাকে রাজপুতানায় যাইতে হয়, তাই সুযোগ পাইলেই ভরতপুর- 

রাজের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করিয়া আসেন। 

রাজ! সাহেবের সঙ্গে এই ধনিষ্ঠতা থাকার ফলে সে-বার এক 
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বিপদের জালে তিনি জড়াইয়া পড়েন । ইষ্ট-মন্দির নির্মাণের প্রাকালে 
এ বিপদ উপস্থিত হয় ইষ্টদেবেরই এক পরীক্ষারপে। 

এ সময়ে রাজপুতানার রাজাদের সহিত ইংরেজদের একটি সন্ধি- 
চুক্তির কথাবার্তা চলিতেছিল । ভরতপুরের রাজ! ছিলেন প্রস্তাবিত 
স্বাক্ষরকারীদের অন্যতম । কিন্ত কি এক কারণে সন্গিপত্রে স্াক্ষর 

করিতে তিনি অসম্মত হন। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এ জন্য প্রস্তুত ছিলেন 

না, তাহারা মহাবিপদে পড়িয়া গেলেন। 
একদল ইংরেজ কর্মচারীর মনে এসময়ে এক সন্দেহ জাগিয়া উঠে। 

তাহাদের ধারণ! হয়, ভরতপুর-রাজের পশ্চাদপসরণের মূলে রহিয়াছে 
তাহার বন্ধু লালাবাবুর কুমন্ত্রণা 

ইন্ট-ইগ্ডিয়া কোম্পানীর তরফ হইতে স্তর চার্লস মেটকাফ তখন 

দিল্লী দরবারের রেসিডেন্ট পদে অধিষ্টিত। সন্বিচুক্তি সম্পাদনের 
দায়িত্ব কর্তৃপক্ষ তাহার উপরই ন্যস্ত করিয়াছেন । পূর্বেবাক্ত কর্মচারীরা 
মেটকাফকে বুঝাইলেন, রাজ! তো স্বাক্ষর দিতে রাজীই ছিলেন, 
কিন্তু লালাবাবু তাহাকে বাধ! দিয়াছেন । 

মেটকাফ তে এ সংবাদে চটিয়া আগুন। আসল কথ! জানার জন্ত 

তখনি তিনি মথুরার জেল! শাসককে নির্দেশ দিলেন। জেলা! শাসক 

এক মহা উংসাহী লোক। লালাবাবুকে বন্দী করিয়। তিনি তাহাকে 
দিল্লীতে চালান দিলেন। সেখানে বিচারের ব্যবস্থা হইল । 

সারা ব্রজমগ্ডলে এই গ্রেপ্তারের সংবাদ দাবানলের মত ছড়াইয়৷ 

পড়ে। হাজার হাজার নরনারী সেদিন এই ত্যাগতব্রতী বৈষ্বের 

অনুসরণ করিতে থাকে । 

দিল্লীতে প্রবেশ করার সময় দেখা গেল, জনত। বিরাট আকার 

ধারণ করিয়াছে । লালাবাবুর এই জনপ্রিয়তা! ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব 

দেখিয়। মেটকাফ সাহেব সেদিন চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন । 
অভিযোগ প্রমাণ করিতে হইবে, এজন্য সাক্ষ্য প্রমাণাদি টাই। 

লালাবাবুর আগেকার কার্যকলাপের সংবাদও সংগ্রহ" করা আবশ্টক। 
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এ কাজের ভার স্যর চাল'স মেটকাফ অর্পণ করেন তীহার ফাসি-লেখক, 
শীস্তিপুরে দেবীপ্রসাদ রায়ের উপর । 

রায় মহাশয়ের তদন্তের ফলে প্রকাশ পায়, লালাবাবু ও তাহার 

পূর্বপুরুষ চিরদিনই কোম্পানীর উপকার করিয়া আসিয়াছেন, সর্বদা 
সর্বক্ষেত্রে দিয়াছেন অকু্ট সহযোগিত1। এবার মেটকাফের জ্ঞানচক্ষু 
উন্মীলিত হয়, অভিযোগ তিনি তাড়াতাড়ি প্রত্যাহার করিয়া নেন। 

লালাবাবুর ত্যাগ বৈরাগ্যের কথা শুনিয়া মেটকাফ খুব আকৃষ্ট 
হইয়! পড়েন। একদিন নিজ ভবনে তহাকে আমন্ত্রণ করিয়াও আনেন । 
কথা প্রসঙ্গে বলেন, “এতকাল দেওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত থেকে আপনি 
কম্মবহুল জীবন যাপন করেছেন। সরকার ও সাধারণ মানুষের কত 

উপকার করেছেন। এবার কি সে সব ছেড়েছু'ড়ে দিয়ে একেবারে 
চুপচাপ বসে থাকতে পারবেন ?” 

লালাবাবু উত্তরে কহিলেন, “কই, কাজ তে! আমি একেবারে 
ছাড়িনি! নৃতন চাকুরি নিয়েছি যে !” 

“সে কি? কার অধীনে ?” 

“সব চাইতে যে বড় মালিক তার ।” 

“তিনি আবার কে? সব কথ ভেঙ্গে বলুন তো” 
কৌতুকোজ্জল হাসি ছড়াইয়া লালাবাবু কহিলেন, “নুতন 

মালিকের নাম কৃষ্চচন্দ্র। আর আমার নিরন্তর কাজ--তার নাম গান 

করা; জপ ও ভজনে নিরত থাকা 1” 

মেটকাফ জিজ্ঞান্্ দৃষ্টিতে তাকাইতেই তাহার মুন্সী বুঝাইয়া 

দিলেন, লালাবাবুর এই নৃতন মালিক হইতেছেন স্বয়ং ভগবান-_ 

খৃষ্টানেরা যাহাকে পরমপিতা৷ বলিয়া ধ্যান করেন। 

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে লালাবাবু দীর্ঘদিন কাজ করিয়াছেন, 
বাংল! বিহার ও উড়্িস্তায় দেওয়ানের পর্দে থাকিয়া দক্ষতার পরিচয়ও 
ক্র "দল নাউ । ইংরেজ কত্রপক্ষ তাই খসী হইয়া তাহাকে খেতাব 
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দানের জন্ত দিল্লীর দরবারে সুপারিশ জানান। সম্রাট লালাবাবুকে 
মহারাজা উপাধি দান করিতে চাহিলে তিনি তাহা সবিনয়ে 
প্রত্যাখ্যান করেন। 

অতঃপর লালাবাবু বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসেন। তোড়জোড় করিয়া 
শুরু করেন ইষ্টদেবের মন্দির নির্মাণের কাজ। ধীরে ধীরে এই 
বিশাল মন্দির পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠে । গম্ভীর গৃহে মহাসমারোহে স্থাপিত 
হয় মুরলীধর কৃষ্ঞচন্দ্রমা-জীউর নয়নাভিরাম মুত্তি। 

মন্দিরের ব্যয় নির্ববাহের জন্/ লালাবাবু ব্রজমগ্ডলের জমিদারীর 
আয়ের একটা বড় অংশ নির্দিষ্ট করিয়। দেন। অতিথিশালায় প্রসাদ 

বিতরণের জন্য থাকে উদার ব্যবস্থা । সেখানে প্রতিদিন শত শত 

লোকের জন্য অন্নের সংস্থান করা হয়। সাধুসন্ত ও দরিদ্র জনগণ 

সেবানিষ্ঠ এই মহা বৈষ্বের প্রশস্তিতে পঞ্চমুখ হইয়া উঠে। 
“লালাবাবুর অন্নের” প্রসিদ্ধি ছড়াইয়া পড়ে ব্রজমগ্ডলের সর্বত্র । 

এত কিছু আড়ূম্বরপূর্ণ সেবাপুজার মধ্যে লালাবাবু কিন্তু দিন 
যাপন করেন কাঙাল বৈষ্ণবের মত। ইষ্ট বিগ্রহের ভোগ নিবেদিত 
হওয়ার পর দিনান্তে যৎসামান্ অশ্নপ্রসাদ মুখে তুলিয়া দেন। তারপর 
সারাদিন চলে ঠাকুরের নামকীর্তন আর ভজন গান। 

ভক্ত লালাবাবুর অন্তরের বড় আশ।--ঙাহার স্থাপিত শ্রীবিগ্রহ 

অচিরে জাগ্রত হইয়া উঠুন। কৃপ! তাহার ছড়াইয়৷ পড়ুক জাতিবর্ণ 
নিবিবশেষে সর্বব মানবের উপর । এজন্য দিনের পর দিন . মন্দিরে 
বসিয়া ঠাকুরের কাছে নিবেদন করেন সকাতর প্রার্থনা । গণ্ড বাহিয়া 
ঝরিতে থাকে অশ্রধারা | 

এক একদিন কীদিয়া বড় আকুল হন। অশ্ররুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে 
থাকেন, “হে ঠাকুর, তোমার . প্রীবিগ্রহে তুমি নিত্য জাগ্রত নিত্য 
লীলাপর, তা জানি। কিন্তু এই লীল! এ অধমকে একটিবার দেখাও । 
এ অন্ধ অভাজনকে কর চ্ুম্মান। কৃপাময়, সর্বধ্জনের সমক্ষে তুমি 
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জাগ্রত হয়ে ওঠো । তোমার কৃপার ধার! বিস্তারিত হোক দিকে দিকে 
আর আমি তা দর্শন ক'রে ধন্য হই।» 

লালাবাবুর এই ক্রন্দন ও আকুল আবেদনে ঠাকুর সাড়। দেন। 
অচিরে তাহার প্রাণপ্রিয় কৃষ্চন্দ্রমা বিগ্রহের মধ্য দিয়া স্ফুরিত 
হয় প্রতুর দিব্য লীলা । এ লীল! যেমনি অলৌকিক. তেমনি অপূর্বব 
করুণারসে পরিপূর্ণ। 

মাঘ মাস। বৃন্দাবনে তীব্র শীত পড়িয়াছে। সকালবেলা হইতেই 
যোড়শোপচারে সেদিন ঠাকুরের সেবা পুজা অনুষিত হইতেছে। 
মন্দিরের এককোণে ফীঁড়াইয়া, প্রাণ ভরিয়।৷ লালাবাবু দর্শন করিতেছেন 
নয়নলোভন শ্রীমৃত্তি। ভাবাবেশে সার! দেহ তাহার কণঈীকিত। গণ্ড 
বাহিয়। ঝরিতেছে নয়নবারি । 

একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া! উঠিতেই অন্তরে তাহার এক অস্ভুত চিন্তা 
খেলিয়! গেল। নিষ্ঠাভরে মন্ত্রাদি পাঠ করিয়! পুজারী তো বিগ্রহের 
প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। একবার তবে পরীক্ষা করিয়াই দেখ! যাক্ 
না, সত্য সত্যই ঠাকুরের দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হইয়াছে কিনা । 

তখনি ভোগরাগের উপকরণ হইতে একতাল মাখন তুলিয়া 
নিলেন। পুজারীর হাতে দিয়া কহিলেন, “এই মাখনটুকু শ্রীমৃত্তির 
মস্তকের তালুর উপর বসিয়ে দিন তো। আমার কৃষ্ণচন্দ্র প্রাণবস্ত 
হয়ে উঠেছেন কিনা, আমার সেব। পূজা সার্থক হয়েছে কিনা, আজ তা 
পরখ ক'রে দেখতে চাই |» 

পূজারী চমকিয়া উঠেন। লালাবাবু কি প্রকৃতিস্থ, না ভাবের 
ঘোরে এই প্রস্তাব করিতেছেন ? সসঙ্কোচে কহিলেন, “আপনার আদেশ 

নিশ্চয়ই পালন করবো। কিন্তু এ ধরণের পরীক্ষা কেউ করেছে বলে 
জানিনে। শুনিওনি কখনে।।” 

“পুজারী ঠাকুর, বিগ্রহ যদি চৈতন্তময় হয়েই থাকেন তবে ঠার 
জড় দেহেও কেন থাক্বেনা সে চৈতন্তের চিন্ত? কেন থাকবেন! সে 

দেছে উত্তাপ ও প্রাণের স্পন্দন ?*-_প্রতিপ্রশ্থ করেন লালাবাবু। 

ভাঃ সাঃ (৬) ১১ ১৬১ 



ভারতের সাধক 

পূজারী বুঝিলেন, আর বাক্যব্যয় কর! বৃথ৷। মাখনের তালটি 
তখনি তিনি বিগ্রহের শিরে স্থাপিত করিলেন। পুজা অর্চনা পূর্বববৎ 

চলিতে লাগিল । 

কিছুক্ষণ পরেই সর্নজন সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইল এক বিস্ময়কর 
দশ ! দেখা গেল, ঠাকুরের মস্তকস্থিত মাখনপিণ্ড ধীরে ধীরে গলিয়। 

ঝরিয়া পড়িতেছে। সার! দেহ হইতেছে মাখনলিপ্ত। 

উপস্থিত সকলেই বুঝিলেন, এই হঃদসহ শীতে স্বাভাবিকভাবে 

মাখন গলিতে থাকিবে, এমন সম্ভাবনা নাই। নিশ্চয় কোন অলৌকিক 
কারণে বিগ্রহের ব্রহ্মতালু উষ্ণ হইয়াছে, নতুবা এমনতর কাণ্ড কখনো 
ঘটিতে পারে না । 

মন্দিরের পৃজারী ও সেবকগণ এ দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে জয়ধ্বনি 
করিয়া উঠিলেন। 

লালাবাবুর সারা দেহ মন দিব্য আনন্দের রসে উদ্বেল। ভাবাবেশে 

কাপিতে কাপিতে মন্দিরের মেঝেতে তিনি মুচ্ছিত হইয়! পড়িলেন। 

আর এক দিনকার কথা। সেদিন লালাবাবুর মাথায় আবার এক 
নৃতন ঝৌঁক চাপিয়৷ গেল। শ্ীমুন্তির মস্তকের তালুতে যদি উত্তাপ 
সঞ্চারিত হয়, তবে নাসিকাতেই বা নিশ্বাস বহিবেনা কেন? একবার 
দেখাই যাকৃনা, ব্যাপারট। কি ীাড়ায়। 

নির্দেশ মত মন্দিরের সেবকেরা তখনি কিছুট! তুলা সংগ্রহ করিয়৷ 

আনিল। লালাবাবু পুজ্জারীকে কহিলেন, “আপনি এবার দয়! ক'রে 
শ্রীবিগ্রহের নাসিকার নীচে এই তুলাপিণ্ড কিছুকাল ধরে রাখুন। 
শ্বাস-প্রশ্থান বইছে কিনা, তা৷ প্রত্যক্ষ ক'রতে চাই 

শ্মিতহাস্তে পূজারী মস্তব্য করেন, “সেদিন শ্্রীমৃত্তির ব্রন্মতালুতে 
মাধনপিগু গলিয়ে তবে ছেড়েছেন। দেখছি, এখনে! আপনার অন্তরের 
কৌতুহল নিবৃত্ত হয়নি ।” 

“এ অধম দীর্ঘদিন যাপন করেছে বিষয় কীড়া হ'য়ে। সংশয় ভাই 
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এখনে! কাটেনি। আসেনি প্রভুর পদে স্থির বিশ্বাস। ভাই বারবার 
জাগে অলৌকিক এশবধ্য দর্শনের কৌতৃহল। যেটুকু কৌতৃহল এখনো! 
অবশিষ্ট আছে, তা ক্রমে নিবৃত্ত হরে যাকৃ। আপনি দেখুন, নিশ্বাস 
সত্যই বইছে কিনা 1৮ 

তুলাখণ্ড নাসিকার নীচে আগাইয়া দিতেই দেখা গেল, প্রস্তর- 
বিগ্রহের নাসারম্ধ, হইতে নির্গত হইতেছে জীবদেহেরই মত নিশ্বাস। 
হস্তধৃত তুল! ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে । 

ঠাকুরের এই কৃপালীলা দর্শনে লালাবাবুর উল্লাসের সীমা 
রহিল না। প্রেমপ্রমত্ত হইয়া মন্দিরের নাট্যশালায় বারবার গড়াগড়ি 
দিতে লাগিলেন । 

বৃন্দাবনে বসিয়া ভজনানন্দে আর ধ্যান জপে লালাবাবুর দিন 
কাটিতেছে। ইঞ্টদেব একদিন স্বপ্নে তাহাকে দর্শন দিলেন । কহিলেন, 

“লালা, তোমার সেব। অঙ্গীকার করার পর থেকে আমি আনন্দেই 
আছি। বিরাট মন্দির, পৃজা-ভোগরাগের সুব্যবস্থা, অন্নছত্র সবই 

তো৷ রয়েছে। আরো রয়েছে তোমার দন্ত ও ভক্তি। কিন্তু এতো 

কিছুর পরেও আমার যে আরো চাই। আমায় আরো কিছু ভিক্ষা 

দাও তুমি |” 

লালাবাবু চমকিয়া উঠিলেন। বিশ্ব ব্রদ্ধাণ্ডের যিনি প্র, তাহার 
শ্রীমখে এ আবার কি কথা? উত্তর দিলেন, “গত, আর যাই বল, 
ভিক্ষার কথা তোমার মুখে সাজেন! । লিউ আসল 
কথাটি কি, মুখ ফুটে বল |” 

“কেন গো, তুমি কি জানোন! আমি জাত-ভিথারী ? নিত্য আমি 

যে জীবের দোরে দোরে প্রেম তিক্ষা কারে বেড়াই। কিন্তু বাক সে 

কথা। আমার জন্য এবার তোমায় আর একটা নূতন মন্দির গল়্তে 
হবে।* 

“নুতন মন্দির? প্রত, যে পচিশ লাখ তোমার সেবার জন্। দেশ 
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থেকে আনিয়েছি, তা! সবই যে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে । সর্বব্থ দিয়ে 

দিয়েছি। আবার আর এক মন্দির তুলবো কি ক'রে ?” 

“লালা, যে মন্দিরের কথা আমি বল্্ছি ত ষে গড়ে উঠে সাধকের 

দেবার পালা শেষ হবার পরে ৮ 

লালাবাবু ভাবিতেছেন, এ আবার কি প্রহেলিকাময় কথা ? 
ঠাকুর হাসিয়া! বলিলেন, “লালা, সর্বস্ব দান করলে তবেই তো 

আপন! হতে গড়ে ওঠে ভক্তহাদয়ের শ্রীমন্দির । সেই মন্দিরই যে আমার 

পরমপ্রিয় স্থান। এবার তোমার হৃদয় বেদীতে আমার জন্য তৈরী কর 

চিরস্থায়ী প্রেমের মন্দির । এবার এই ভিক্ষাটি চেয়ে নেবার জন্যেই 

ষে আমি দীড়িয়ে আছি 1৮ 

“কৃপাময়! নিজেই তবে ব'লে দাও, এ অধমের হৃদয়পুরে কি 
ক'রে কোরবো৷ তোমায় চির-অধিষ্টিত |” 

“তুমি তাড়াতাড়ি গোবর্ধনে চলে যাও। সেখানকার মহাঁপবিত্র 

ভূমি আর নির্জনতা হবে তোমার শেষ পধ্যায়ের ভজনের পক্ষে 
অনুকুল, এগিয়ে আসবে পরম প্রাপ্তি ।৮ 

মধুর বৃন্দাবন ছাড়িয়া, ই্টবিগ্রহ কষ্ণচন্দ্রমাকে ছাড়িয়া! গোবর্ধনে 

যাইতে হইবে। লালাবাবুর হৃদয়ে কান্না গুমরিয়। উঠে । ঠীকুরকে 
নিবেদন করেন, “প্রত, কৃপা ক'রে আমার স্থাপিত এই ' শ্রীমূত্তিতে 
তুমি জাগ্রত হয়ে উঠেছো। এ ছেড়ে কোথায় আমি যাবো, বলতো ? 

*এ আবার কি কথা গো? আমার লীলা-বিলাস কি শুধু তোমার 

স্থাপিত এই বিগ্রহেই নিবন্ধ? এ লীল! যে রূপায়িত সর্বব বিগ্রহে, 
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে। তাছাড়া, ভাবো দেখি, যে সব 

আবিষ্কৃত হয়েছে শ্রীচৈতন্ের মহাভাবের আলোতে» যে সব 
জাগ্রত হয়ে উঠেছে রূপ সনাতন প্রভৃতি মহাবৈষ্বের সাধনায়-_-তা 
আরে! কত বেশী জাগ্রত! তুমি আগে ব্রজমগুলের সবগুলে। ভীর্থে 
পরিব্রাজন কর, তারপর গোবর্ধনে গিয়ে ডুবে বাও আপন তপস্কার 
গভীরে 1” 
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লালাবাবু আর বিলম্ব করেন নাই। একে একে ব্রজমণ্ডলের সমস্ত 
তীর্থ দর্শনেব পর তিনি গোবর্ধনে আসিয়া উপস্থিত হন। এখন হইতে 
নিত্যকার প্রধান কর্ম হয় গিরিগোবদ্ধনের পরিক্রমা । তারপর সারাদিন 
মৃত্তিকা গোফার অভ্যন্তরে বসিয়া ভজন ও জপধ্যান চলে । সারাদিনে 
একবার মাধুকরীতে বহির্গত হন। দরিদ্র ব্রজমায়ীরা! যৎসামান্থ ভিক্ষা 
যাহ। দেয় তাহাতেই দিন চলিয়া যায় । 

ভজন ও কৃচ্ছসাধনের যে মহিমা! এ সময়ে লালাবাবুর জীবনে 
ফুটিয়া উঠে তাহা দেখিয়া শুধু স্থানীয় গৃহস্থেরাই নয়, বৈষ্ণব সাধকদের 

অনেকেও বিস্ময় মানেন। 

গোবদ্ধনে তখন ঘোর বধ! নামিয়াছে। সেদিন সকাল বেলায় 

গিরি প্রদক্ষিণ করার পর হইতেই লালাবাবুর অন্তরে অভিলাষ 

জাগিয়াছে, শ্্রীবিগ্রহের বৈকালিক ভোগপ্রসাদ তাহাকে পাইতে 

হইবে । তবে মাধুকরীতে বাহির হওয়ার আর কি প্রয়োজন? বরং 
সারাদিন কাটাইয়। দিবেন নাম-জপ আর ভজনানন্দে। 

পবিক্রম! সমাপ্তির পর মন্দির-পৃজারীকে জানাইয়া গেলেন, রাস্ররে 
প্রভৃজীর প্রসাদ তাহার নিকট যেন পাঠাইয়া দেওয়া হয় । 

এদিকে মন্দিবের মারতি ও ভোগ রাগের পব 'দেখ। দিল মহ 

ছুধ্যোগ । প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টিতে কাহারো! বাহির হওয়ার উপায় নাই। 
পূজারী পড়িলেন মহা৷ বিপদে । ভক্ত লালাবাবু সেই কখন হইতে 
ভোগপ্রসাদের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। কিন্তু এই ঝড়জলে কে উহা 
তাহার ভজন-গোফায় পৌছাইয়া দিবে ! 

গভীর রাত্রিতে প্রকৃতি অনেকটা! শীস্ত হইয়া আসিল । পুক্জারী 
আর দেরী না করিয়া ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিলেন। প্রসাদ নিয়া 

এখনি তাহাকে লালাবাবুর কাছে ছুটিতে হইবে--ঠাকুরের মহাভক্ 
সারাদিনই যে রহিয়াছেন অনাহারে । 

কিন্ত কি আশ্চর্য্য কাণ্ড ! ভোগ নিবেদন করিয়া প্রসাঙানের খাসা 

১নারী 



ভারতের সাধক 

বিগ্রহের সম্মুখে রাখ! হইয়াছিল, তাহাতো৷ নাই ! কে উহা অপসারিত 
করিল? রাত্রে পুজারী একলাই এ মন্দিরে থাকেন। এই হুর্যোগে 
গার কোন লোকই তো নির্জন গিরিশিখরে উপস্থিত হয় নাই ! 

অগত্যা ঠাকুরের প্রসাদী ফলমূল পৃজারী একটা নূতন মাটির ভাগ্ডে 
সাজাইয়া নিলেন। ব্যগ্রভাবে উপস্থিত হইলেন ভজনগোফায় । 

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে লালাবাবু কঙ্চিলেন, “সে কি পুজারী ঠাকুর ! 
এই তো আমায় দিয়ে গেলেন প্রভুজীর থালাভন্তি ভোগ প্রসাদ। 
আবার এসব সাজিয়ে এনেছেন কার জন্য ?” 

“এ আপনি কি বলছেন, লালাজী ? আপনার জন্য প্রসাদ নিয়ে 

আসবে। বলে সেই সন্ধ্যে থেকে বসে আছি। কিন্ত কি করবে! বলুন, 
এই ঝড়জলে যে এতক্ষণ বার হতে পারিনি ।” 

গোফার এক কোণে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়।৷ লালাবাবু কহিলেন, 
“দেখুন, এ যে ঠাকুরের প্রসাদী থালা এখনো পড়ে আছে। আপনি 

নিজ হাতে এগুলো দিয়ে গেলেন, বলে গেলেন তাড়াতাড়ি ভোজন 

সমাধা করার কথা । আমি কি পাগল হয়েছি যে, সব কিছু এরই মধ্যে 

বিশ্বত হবে৷ 1৮ 
পূজারী করজোড়ে কহিলেন, “প্রভুজীর নামে শপথ ক'রে 

বলছি, এর আগে মন্দির থেকে আজ আমি বাইরে আমিনি। তাছাড়া, 

ঠাকুরের প্রসাদাপ্নের থাল! খুঁজে পা পেয়ে বাধ। হয়ে এই মাটির ভণড়ে 
এগুলে। সাজিয়ে এনেছি । এখন দেখছি, মন্দিরের থালা অলৌকিকভাবে 
আগে থাকতেই আপনার কাছে এসে গিয়েছে |” 

এ কথ! শোনার সঙ্গে সঙ্গে তক্তপ্রবর লালাবাবুর সার! দেহে 
ফুটিয়া। উঠে সাত্বিক প্রেমবিকার | হতচেতন হইয়া তিনি ভূমিতে লুটাইয়া 
পড়েন। 

কিছুকাল পরে সম্থিৎ ফিরিয়! পান। অশ্ররুদ্ধকষ্ঠে বলিতে 
থাকেন, “হায় প্রভু! অধমকে কি এমনি ক'রে ছলন! করতে হয়? 

পুজারীর বনীপ ধরে এসে, নিজে আমায় এই ভোগ-প্রসাদ বিতরণ ক'রে 
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গেলে, আর মোহাচ্ছন্ন, অন্ধ” আমি একটুও চিনতে পারলাম ন!! 

কপাময় এবার নিজরূপে একবারে আবিভূতি হও | দেখ! দিয়ে ছূর্ভাগার 
জন্ম সার্থক কর।” 

গুরুকরণের ইচ্ছ। লালাবাবুর মনে বহুদিন যাবৎ জাগ্রত হইয়াছে। 
এজন্য ব্রজমগ্ডলের বিশিষ্ট সাধুদের কাছে ঘোরাঘুরিও কম করেন 
নাই। কিন্তু বারবারই তাহাকে শুনিতে হইয়াছে সেই একই কথা-_ 
সময়মত সদগুরুর আবির্ভাব তাহার জীবনে ঘটিবে, এজন অযথা ব্যস্ত 
হওয়ার প্রয়োজন নাই। 

গোবদ্ধীনের এবারকার কঠোর তপস্তার কালে সদগুরুর আশ্রয় 
গ্রহণের জন্য লালাবাবু আরে! বাগ্র হইয়া উঠিলেন। 

সাধক মহলে মথুরার কৃষ্ণদাস বাবাজীর তখন খুব প্রসিদ্ধি। 
ভক্তমালের বাংল! অনুবাদ করিয়া বন্ছ পূর্বেব বৈষ্ণব জনসমাজে তিনি 
স্থপরিচিত রহিয়াছেন। তছৃপরি রহিয়াছে আধ্যাত্মিক জীবনের 

এম্বধ্য । নিগুঢ় বৈষ্কবীয় সাধনায় তিনি সিদ্ধ হইয়াছেন। দেশ বিদেশের 
ব্ছ সাধক এই মহাত্বার আশ্রয়ে থাকিয়! লাভ করিতেছেন প্রেমভক্তি- 

রসের আস্বাদন । 

সে-বার কৃষ্চদাস বাবাজী গিরি-গোবদ্ধন পরিক্রমা করিতে 

আসিয়াছেন। লালাবাবু তাহার সম্মুখে গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত 
করিলেন। দৈম্তভরে কহিলেন, “প্রভু, আমার অস্তরাত্মা থেকে কেবলি 
উঠছে করুণ আন্তি__গুরুকরণের জন্য জেগেছে ছূর্ধার আকাঙ্া | 
আর বহুদিন যাব আপনাকেই মনে মনে বরণ ক'রছি সদগুরুরূপে । 
এবার আমায় আশ্রয় দিয়ে কৃতার্থ করুন|” 

কৃষ্দাস সন্মত হইলেন। কহিলেন, “উত্তম কথা, আমি তোমায় 
দীক্ষা দেবো । কিন্তু তোমায় আরো কিছুকাল কঠোর সাধন ভজন 
করতে হবে । বিষয়ী জীবনের লুক্্স সংস্কার এখনো! সামান্য কিছুটা 
রয়ে গিয়েছে। তীব্র বৈরাগ্যের অনলে তা পুড়িয়ে ফেলতে থাকে! 
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শুভ লগ্ন উপস্থিত হলে, আমি নিজেই উপস্থিত হবো, তোমায় দীক্ষা 
দেবো । আমার কাছে বারবার ছুটে আসতে হবে না” 

এবার জীবন পণ করিয়া লালাবাধু শুরু করেন তাহার নৃতনতর 
সাধনা। কৌগীন আর কাম্থাকরঙ্গ সম্বল করিয়। ব্রজের এক একটি 

তীর্থে উপস্থিত হন, অল্প কিছুদিন অবস্থান করার পরই আবার কবেন 
স্থান পরিবর্তন । দিনের পর দিন, চরম ত্যাগ তিতিক্ষা ও দৈন্যের 

মধ্য দিয়! বহিয়া চলে তাহার অধ্যাত্বসাধনা। বাসনার সুক্ষ অস্কুর একটি 

একটি করিয়া বিনষ্ট হইতে থাকে । 

কয়েক বংসর অতিবাহিত হইয়া গেল, কিন্তু তবুও গুরুকপা লাভের 
পরম সৌভাগ্য লালাবাবুর হইলনা । অন্তরের আন্তি তাহার পৌছিল 
চরমে ৷ 

সে-বার লালাবাবু কিছুদিনের জন্য বুন্দাবনে আসিয়াছেন। দিন 

রাতের বেশীর ভাগ সময় তাহার জপধ্যানে অতিবাহিত হয় । কখনো 
বা ইষ্টবিগ্রহ কৃষ্চনন্দ্রমাজিউর ভূবনমোহন মুন্তি দর্শন করিয়া ঘণ্টার 
পর ঘণ্টা থাকেন ভাবাবিষ্ট। দিনান্তে অল্লপক্ষণের জন্য গাত্রোখান 
কবেন» শহরের পথে পথে করেন মাধুকরী | সামান্ত ভিক্ষা যাহা! মিলে 
তাহাতেই কোনমতে হয় জীবন ধারণ । 

সেদিন বারবারই তাহার মনে পড়িতেছে পুজ্যপাদ কৃষ্ণদাঁস 
বাবাজীর কথা । লালাবাবুকে তিনি অশ্বাস দিয়াছিলেন, উপযুক্ত 
সময়ে নিজেই তাহার সকাশে আবিভূতি হইবেন। কিন্তু আজে সে 

সৌভাগ্য লালাবাবুর হয় নাই, গুরুকৃপার সঞ্জীবনী সুধা হইতে বঞ্চিত 
রহিয়াছেন। 

অন্তরে তাই শুরু হয় আত্মবিষ্লেষণ। নিজ জীবনের কোন্ দোষ 
ক্রুটি, কোন্ সংস্কার বা মায়িক বন্ধন এজন্য দায়ী, বারবার তাহা 
অনুসন্ধান করিতে থাকেন। 

হঠাৎ লালাবাবুর মনে পড়িয়া যাঁয়, বৃন্দাবনের কত কুজে, কত 
১৯৯৮ 
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মন্দিরেই তে। তিনি মাধুকরী করিতে যান ।& কিন্তু কই, শেঠের মন্দিরের 
দিকে তো কখনে। পা! বাড়ান নাই? মঠ মন্দির নির্মাণ, বিগ্রহসেবা, 

দানধ্যান প্রভৃতির দিক দিয়া শেঠেরা লালাবাবুর প্রবল প্রতিদন্ী। 
জমিদারীর স্বত্বস্বামীত্ব নিয়াও উভয় পক্ষে সংঘাত কম বাধে নাই। 

মনাস্তরও অনেকবার ঘটিয়াছে। পূর্ব্বেকার সে জীবন লালাবাবু ত্যাগ 
করিয়াছেন, এখন তিনি ডোরকৌগীন পরিহিত এক কাঙাল বৈষাব। 

কিন্ত আগেকার দিনের সে দ্বেষ ও বিতৃষ্কা কি একেবারে নিশ্চিহ্ন 

হইয়াছে? এখনও সুল্াকারে রহিয়া যায় নাই? তাহাই যদি না 
হইবে, তবে কেন আজ অবধি শেঠের মন্দিরে ভিক্ষাপাত্র হাতে তিনি 
উপস্থিত হইতে পারেন নাই ? 

এই চিন্তা খেলিয়! যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লালাবাবু শেঠের মন্দির 
অভিমুখে রওনা হইলেন । 

মন্দিরে সেদিন রহিয়াছে অজস্র ভিখারীর ভীড়। প্রাঙ্গণে ধাড়াইয়া, 

খঞ্জনি বাজাইয়া' লালাবাবু মৃহ্ত্বরে শুরু করিলেন কৃষ্ণনাম গান। 
কনককাস্তি, দীর্ঘদেহ এই বৈষ্বকে বৃন্দাবনের অনেকেই চিনে । 
তাড়াতাড়ি কর্তৃপক্ষের কাছে এ সংবাদ প্রেরিত হয়। প্রাক্তন প্রতাপ- 

শালী ভূম্বামী লালাবাবু সর্ববত্যাগী কাঙালের বেশে তাহাদের দুয়ারে 
দাড়ানো । এক মুষ্টি ভিক্ষার জন্ক করিতেছেন মাধুকরী । এ যে 
শেঠদের কল্পনারও অতীত। মন্দির চত্বরে সেদিন মহা আলোড়ন 

পড়িয়৷ গেল। 

বুদ্ধ শেঠজী ব্বয়ং ভিক্ষাদানের জন্য আগাইয়! আসিলেন। হাতে 
তাহার এক তোজ্য পাত্র। চাল, ডাল ও ফল মূলের সহিত তাহাতে 
সাজানো একশত একটি স্বর্ণমুদ্রা। 
. সসম্ত্রমে মাথা নোয়াইয়া শেঠ কহেন, “বাবুজী, আপনার 
পদস্পর্শে আজ এ দীনের কুটির পবিত্র হলো। কৃপা করে, টি রি 
গ্রহণ করুন, আমরা কৃতার্ঘ হই” | 

লালাবাবু উত্তর দেন, “আমি মাধুকরী ক'রতে এসেছিলাম শ্ঠেজী। 

১৬৪ 



ভারতের সাধক 

কৃষ্ণনাম শোনানো হয়েছে_-এবার চাই এক মুষ্টি তণ্ু,ল ভিক্ষা । কিন্ত 

হা আপনি সাজিয়ে এনেছেন তাকে তো। ভিক্ষা! বলা যায় না” 
“আপনি ঠিকই ধরেছেন, আপনাকে ভিক্ষে দেবো, সে সাধ্য 

আমার কই? এ হচ্ছে নজরানা। রাজা লালাবাবু আজ রাজভিথিরি 
হয়ে আমাদের হারিয়ে দিয়েছেন । তাই এ নজরান1 | 

“তা হয়না শেঠজী | বৈষ্ণবকে যে চিরকাঙাল হয়েই থাকতে হয় । 
আপনার এ স্বর্ণধালা তো! আমি স্পর্শ করতে পারবো না। তা থেকে 

এক মুষ্টি চাল আমার ঝুলিতে ঢেলে দিন। তাতেই আজকের জন্য 
উদরপুত্তি হয়ে যাবে। আর একটা ভিক্ষা আমায় দিন। জানিত ও 
অজানিতভাবে যদি কখনো কোন আঘাত ব৷ মনস্তাপ আপনাদের দিয়ে 

থাকি, সে জন্ত আমায় মার্জনা করুন । সবাই মিলে আশীর্বাদ করুন, 

এই অভাজনের হুদয়ে প্রকৃত কৃষ্ণভক্তির যেন উদয় হয় 1৮ 
পুলকাঞ্চিত দেহে হ্ুই বাহু বাড়াইয়া ভক্ত লালাবাবু তাহার 

চিরপ্রতিদ্ন্দী শেঠকে আলিঙ্গন দেন। ছুই নয়ন বাহিয়া ঝরিতে থাকে 
প্রেমাশ্রুর ধারা। এই ভাবাবেগ ও প্রেমোচ্ছাস সেদিন চতুর্দিকে 
দণ্ডায়মান নরনারীর মধ্যেও সংক্রামিত। 

শেঠের মন্ৰির হইতে লালাবাবু ধীর পদে বাহির হইয়া আসেন । 
সন্নিহিত গলিপথ দরিয়া অগ্রসর হন নিজের ভজন কুটিরের দিকে । 
এ সময়ে সম্মুখে আবিভূতি হন মহাবৈষ্ণব কৃষ্ণদাস বাবাজী । 

বাবাজী মহারাজের চোখে মুখে এক অপরূপ প্রসন্নতার দীন্তি। 
লালাবাবু ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া উঠিতেই .সন্গেহে তিনি তাহাকে 
আলিঙ্গনাব্ধ করিলেন। কহিলেন, “লালা, এবার সময় হয়েছে। 

গ্াখে। আমিও তাই এসে গিয়েছি। প্রতিদবন্ী ধনকুবের, শেঠজীর 
কাছে এতদিন তুমি মাধুকরী করতে যাওনি। অন্তরের গোপন গভীরে 

জেগে ছিল সুম্ম অহমিকা। আজ তা উৎপাটত হয়েছে। ক্ষেত্র 

তোমার প্রস্তুত, "এবার দীক্ষাবীজ রোপণের পথে আর কোন অন্তরায় 

নেই, বৎস।” 

উজ 



লালাবাবু 

কয়েকদিনের মধ্যেই এক শুভ লগ্ন দেখিয়! কৃষগদাল বাবাজী 
তাহাকে দীক্ষ! দিলেন। নবদীক্ষিত শিহ্যের সাধনজীবন এবার হইতে 
বহিয়। চলিল গভীরতর খাদে ।" 

নিগুঢ় বৈষ্ণব সাধনের পন্থাদি প্রদর্শন করার পর গুরু কহিলেন, 
“বৎস, এবার তোমায় করতে হবে সর্বস্ব পণ। চরম কৃচ্ছ, অবলম্বন 
ক'রে সাধনায় ব্রতী হতে হবে। আবার তুমি গিরিগোবদ্ধনের সাধন- 
গোফায় গিয়ে বাস কর। সেখানে বসেই হবে তোমার ইঠ্টদর্শন ও 

পরম প্রাপ্তি। অভীষ্ট সিদ্ধ না হওয়া অবধি ভজন গোফার নিভৃতিতেই 
করবে জীবন যাপন। আর ততদিন কোন মানুষের মুখ তুমি দর্শন 

করতে পারবেনা 1৮ 
গোবর্ধনে লালাবাবু এ সময় হইতে যে কঠোর তপস্ত্ায় ব্রতী হন, 

তাহ! দেখিয়া বৈষ্ণব সাধক ও স্থানীয় জনসাধারণের বিস্ময়ের সীমা 
থাকেনা । | 

কয়েক বৎসরের মধ্য তপস্তা। তাহার সার্থক হইয়া উঠে। ইস্ট 
বিগ্রহের দর্শন ও লীলারস ভূঞ্জনে হন পুর্ণমনস্কাম। ব্রজমগ্ডলের 
অন্যতম বৈষ্ব মহাপুরুষরূপে লালাবাবু অর্জন করেন চিরপ্রসিদ্ধি । 

এই সময়ে সিঙ্ষিয়ার অধিপতি পারেখজী একবার বুন্দাবনে তীর্থ 

করিতে আসেন । বিশিষ্ট তীর্থ ও লীলাস্থলসমূহ দর্শন করিতে করিতে 
পারেখজীর অন্তরে অধ্যাত্জীবন যাপনের প্রবল আকাজ্ষ! জাগিয়। 

উঠে। ক্রগ্র হইয়া ভাবিতে থাকেন, ব্রজমগ্ডলের কোন্ মহাত্মার কাছে 
আশ্রয় মাগিবেন? কাহার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া হইবেন কৃতার্থ ? 

লোকপরম্পরায় শুনিলেন ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ লালাবাবুর সুখ্যাতি । 

তাই সদলবলে সেদিন গোবর্ধনে.গিয়া উপস্থিত হইলেন। 

লালাবাবুর নিভৃত তপন্তার পধ্যায় কিছুদিন ঘাবং শেষ ইইয়াছে। 
এ সময়ে স্বেচ্ছামত মাঝে মাঝে হই একটি সাধনকামী মানুষের সঙ্গে 
তিনি সাক্ষাৎ করিতে থাকেন। ভজনের নির্দেশও কিছু কিছু দেন। 

১৭১ 



ভারতের সাধক 

পারেখজীর আবেদনের উত্তরে কহিলেন, “মহারাজ, দীক্ষাদান 
সম্পর্কে আমি আমার গুরুজীর অনুস্থত পন্থাই অনুসরণ ক'রে থাকি। 

তা মেনে নিয়েই আপনাকে আমার কাছে আসতে হবে ।” 
“সে পন্াটি কি, কৃপা ক'রে একটু খুলে বলুন ।” 
“গুরু শুধু তখনি আমায় দীক্ষা দিয়েছিলেন, যখন আমি বিষয় 

এবং বিষয়ের অভিমান ছুই-ই ত্যাগ ক'রে, ভার চরণে আত্মসমপণ 
ক'রতে পেরেছি। শ্রীভগবানকে পেতে হলে তাকে ধরতে হবে ছা'হাতে 
আগলে । এক হাতে সংসারকে আকড়ে থাকবো, আর এক হাতে 

করবে! ভগবানের চরণ স্পর্শ, তা কখনো হয় না 1” 

“প্রভু, আপনি তা হ'লে কি আমায় করতে বলেন ? 

“মহারাজ, কৃষ্ণসাগরে ঝাপ দিতে হলে আপনাকে ছুই কুলের 
বন্ধন একেবারে কাটাতে হৰে-_সর্ববত্যাগী, কৌগীনবস্ত হয়ে আসতে 
হবে এই গোবদ্ধনের গোফায় । তা কি পারবেন ?” 

সিদ্ধিয়া অধিপতি করযোড়ে কহিলেন, “আপনার কথা যথার্থ । 

এখন বুঝেছি-_এমন কৃচ্ছ সাধন, এমন ত্যাগবৈরাগ্যের পথ আমাদের 
মত সাধারণ মানুষের জন্য নয়। এজন চাই পূর্ববজন্মের সাধনা আর 
বিপুল সুকৃতি |» 

অতঃপর ভক্তিভরে লালাবাবুর চরণ বন্দনা করিয়। তিনি গোবদ্ধন 
ত্যাগ করেন। 

লালাবাবুর বৈরাগ্য, সাধনা ও সিদ্ধির খ্যাতি তখন সারা 
ব্রজমগ্ুলে ছড়াইয়৷ পড়িয়াছে। বৃন্দাবন-ধামে যে-ভক্তই উপস্থিত হয়, 
গোবর্ধনের গোফাবাসী এই মহাস্বাকে দর্শনের জন্ট ব্যাকুল হইয়া 
পড়ে। ফলে ভীড় কেবলি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। 

এই খ্যাতির বিড়ম্বনা লালাবাবুর কাছে অসহা। মনে মনে সেদিন 
সন্বল্প করিলেন, এবার গোবর্ধন ছাড়িয়া কোন নিভৃত অরণ্যে প্রবেগ 
করিবেন, বাফি জীবন কাটাইয়া৷ দিবেন ভজনানন্দে। 

২ 



লালাবাবু 

গিরিগোবর্ধনের : পথে প্রান্তরে রাত্রির গাঢ় অন্ধকার ঘনাইয়া 
আসিতেছে । এ সুযোগে, লোকের অজ্ঞাতসারে লালাবাবু স্থান ত্যাগ 
করিয়া চলিয়াছেন। এমন সমঞ্ গোফার অনতিদূরে সংঘটিত হয় এক 
মর্মান্তিক ছ্র্ঘটনা। গোয়ালিয়র হইতে আগত একদল যাত্রী 
অশ্বারোহণে তাহাকে দর্শন করিতে যাইতেছে । হঠাৎ তাহাদের 
একটি অশ্ব ক্ষুর দিয়া লালাবাবুর পা মাড়াইয়া দেয়। অল্পকাল মধ্যে 
এই আঘাত পরিণত হয় এক দুশ্চিকিৎস্য ক্ষতে। 

ভক্ত ও সেবকদের দুশ্চিন্তার অবধি নাই। বাস্ত সমস্ত হইয়! 
লালাবাবুকে তাহারা বুন্দাবনের মন্দিরে স্থানাস্তরিত করেন । দীর্ঘদিন 
চলে এই ছুঃসহ রোগভোগের পালা । 

ভক্তের৷ প্রশ্ন করেন, প্রভু, আপনার প্রাণপ্রিয় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ 
চন্দ্রমার সান্নিধ্যে আপনাকে এনে রাখা হয়েছে। তবুও কেন চলছে 
এই অসহনীয় রোগ যন্ত্রণা ? এই ছঃখের দহম ?” 

পরম ভাগবং লালাবাবুর রোগপাণ্র আনন মুহূর্তে উজ্জল হইয়া 
উঠে। স্মিতহান্তে উত্তর দেন, “তোমর! তে। আমার প্রভুজীর দেওয়া 
এই দেহ-রোগই দেখছো! । দেখনি তাঁর দেওয়া দিব্য অমৃতের আলো । 
সে আলোকে যে সদা ঝলমল ক'রছে আমার হাদয়মঞ্চ । কৃষগন্দ্র মার 

রাধারাণীর মধুর লীলাবিলান চলছে সেখানে অবিরাম । কোন্ পাল্লা 
ভারী বলতো৷-- দুঃখের না আনন্দের ?” 

ভক্ত ও সেবকের৷ নীরব হন, হার মানেন সিদ্ধ বৈষ্ণবের কাছে। 
লালাবাবুর মরজীবন ধীরে ধীরে এবার আসিয়া পড়ে চিরবিরতির 

সীমানায়। ইঙ্গিত বুঝিনা ভক্তের তাড়াতাড়ি যমুনার তীরে তাহাকে 
বহন করিয়া আনেন। যুগল-লীলার অনন্ত বৈচিত্র্য দর্শন করিতে 

করিতে তিনি ত্যাগ করেন শেষ নিঃস্বাস। 

সারা ব্রজমগ্ডল এই অন্ভুতকর্মা৷ মহাপুরুষের শোকে সেদিন 

মুহমান হয়। সাধকের! বলাবলি করেন__বৈফব-আকাশের এক 
উজ্জল নক্ষত্র আজ ব্ঘলিত হইয়া গেল। 
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আর সাধারণ মানুষ মাথায় কর হানিয়া করে মন্মান্তিক বিলাপ 

কারণ, তাহার! জানে-_লালাবাবু ছিলেন ব্রজের মানুষের হঃখদৈস্ম' 
জীবনের পরমাশ্রয়, তিনি ছিলেন তাহাদের*_সতাকার রাজধি | 
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পওহান্্ী বাব! 
জে ভ্রাতা গাজীপুরে গুরুতর গীড়ায় শহ্যাশায়ী আছেন-_এই 

সংবাদ পাইয়া অযোধ্যা তেওয়ারী মহা! ব্যগ্র হইয়া উঠেন, তাড়াতাড়ি 
সেখানে ছুটিয়া যান। 

শহরের উপকণে, কুর্থ গাঁয়ে, গঙ্গাতীরের এক আশ্রমে ভাত। 
লছমীনারায়ণ বসবাস করিতেছেন। অদ্ধ শতাব্দী আগে একদিন 
জৌনপুর জেলার প্রেমাপুর হতে কুর্থার এই নিভৃত অরশ্যে আসিয়া 
তিনি উপস্থিত হন। তারপর দীর্ঘদিন চলে নিভৃত তপস্তা । সাধনা ও 

সিদ্ধির মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে তিনি অর্জন করেন এ অঞ্চলের নরনারীর 
অপরিসীম শ্রদ্ধা । 

ভরা এক স্বনামধন্য সিদ্ধ মহাপুরুষ, তাই তাহার প্রতি 
অযোধ্যাজীর ভক্তি বিশ্বাস অপরিসীম । সুযোগ পাইলেই গাজীপুর 
অঞ্চলে আসিয়া তাহাকে দর্শন করিয়া যান। 

বুদ্ধ লছমীনারায়ণ এখন একেবারে চলচ্ছক্তিহীন, চোখ হুইটিও 
সম্প্রতি অন্ধ হইয়। গিয়াছে। একটি তরুণ ব্রহ্মচারী শিষ্য কাছে 
থাকিয়া সর্ববদ! দেখাশুনা করেন। কিন্তু আশ্রমের কাজের চাপ নিতান্ত 

কম নয়। পুজ! অঙ্চনা, ভোগরাগ ও অতিথি সৎকারের কাজে ভোর 
হইতে রাত্রি পর্ধ্স্ত অবিরত তাহাকে খাটিতে হয় । ফলে গুরুজীর 
সেবার কাজ তেমন ব্ুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতেছে না 1 

অযোধ্য। তেওয়ারী এবার প্রস্তাব করিলেন, বৃদ্ধ মহারাজের সেব! 

শুশ্রুঘার জন্ত নিজের জ্যেষ্ঠ পুজ গঙ্গাকে এ আশ্রমে পাঠীইয়া 
দিবেন। কিন্ত মহারাজ কিছুতেই রাজী ' হইত্বে চাহেন না। তারপর 
বন্ছু সাধ্য সাধনার পর এক সময়ে হঠাৎ বলিয়া বসিলেন, “বেশ তে 

১৭৫ 



ভারতের সাধক 

যদি নিতান্তই কাউকে পাঠাতে চাও, তবে পাঠিয়ে দাও তোমার ছোট 
ছেলে হরভজনকে 1” 

“সে কি! সে যে দশ বংসরের বালক মাত্র । আপনার সেবা, 

আশ্রমের কাজ-_-এত সব এই ছেলে কি ক'রে পারবে ? 

প্রবীণ তপন্থীর মুখে ফটিয়। ওঠে মু হাসি । বলেন, “না অযোধ্যা, 

যা ভাবছে তা নয়। তোমার এ ছেলেই পারবে আমার সকল ভার 

নিতে । সেবা মানে শুধু এই দেহেরই সেবা, তা ভাবছে কেন ? বালক 

হরভজন পরম শুদ্ধ আধার। শুধু আমাদের বংশেরই নয়, সারা 

দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে সে। আমার এবং আমার এই আশ্রম, 

হুয়েরই জনতা তাকে দরকার । মনে [ঘ্ধধা না রেখে তুমি প্রেমপুরে 

ফিরে যাও, তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসো 15 

কথ। তো! দিয়া আমিলেন। কিন্তু এখন বালক, হরভজনের মাকে 

কি করিয়া! সম্মত করানে! যায়? কনিষ্ঠ পুত্র তাহার অঞ্চলের নিধি। 
দেখিতেও সে ন্বুগৌর, সুঠাম এক দণ্ড তাহাকে না দেখিলে ম৷ অস্থির 
হইয়। পড়েন । বালকও সারাদিনই ঘুরে মায়ের পিছে পিছে। যত কিছু 
আদর, আবদার, চলে শুধু মায়েরই সঙ্গে । 

৮ শৈশবে, বসস্ত রোগে হরভজনের দক্ষিণ চক্ষুটি হঠাৎ একদিন নষ্ট 
হইয়। যায়। একি ছূর্দেব নামিয়া আমিল এই শিশুর জাবনে ? 

পিতামাত। সেদিন মুষড়িয়া পড়েন । 

সে-বার গাজীপুরে অগ্রজের কাছে এই ছুঃদ্ংবাদটি অযোধ্যাজী 
নিবেদন করেন। প্রবীণ সাধক আশ্বাস দেন, “অযোধ্যা, এজন্য তোমরা 

কেউ হঃখ করে৷ না। জান তো, পাঞ্জাব-কেশরী রণজিত সিং-এরও 
ডান চোখ ছিল না। দেখে নিয়ো উত্তরকালে তোমাদের এই পুক্র হবে 
আর এক ধরণের রাজ। দেশের লোকের কাছ থেকে পাবে অসীম 

সম্মান । 

লছমীনারায়ণের নৃতন প্রস্তাবের কথা জননী শুনিলেন, মাথায়; 
তাহার আকাশ ভাঙ্িয়! পড়িল । 
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এই কচি বয়সে তাহাকে সাধু পিতৃব্যের সেবায় লাগানো হইবে ! 
আশ্রমের সকল দায়িত্ব থাকিবে তাহার উপর? গৃহে সে যে সবার 
আদরের ছুলাল। কি করিয়৷ এত সব কাজ করিতে পারিবে? আর 

পিতামাতাকে ছাড়িয়া আশ্রমের নিভূতবাসেই বা! কি করিয়৷ থাকিবে? 
এ কেমন নিষ্ঠুর প্রস্তাব ? 

জননী ডুক্রিয়া কীদিয়া উঠেন। কোনমতেই মন তাহার সায় 
দিতে চায় না। 

কিন্তু অযোধ্যা তেওয়ারী অনন্যোপায়। বৃদ্ধ তপস্বী লছমীনারায়ণ 

শুধু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই নন, গুকর মতই তাহাকে তিনি শ্রদ্ধাভক্তি করেন। 
এহিক ও পারত্রিক সমস্ত কিছু সমস্তার সমাধানে তাহারই নির্দেশ 

শিরোধাধ্য করিয়া নেন। তাছাড়া, অস্তরে একথা তিনি ঠিকই বুঝিয়া 
নিয়াছেন, বৃদ্ধ পিতৃব্যের সেবা উপলক্ষ করিয়া বালকের সম্মুখে 

খুলিয়া যাইতেছে এক নূতন জীবনের দ্বার । নাঃ কোন দিক দিয়াই 

এ সিদ্ধান্ত আর ফিরাইবার উপায় নাই! 
শৈষ অবধি সাঁধু লছমীনারায়ণের কথা অমান্ করা হরভজনের 

মাতার সাহসে কুলায় নাই। আঁচলে নয়ন মুছ্িয়া কোলের ছেলেটিকে 
সেদিন তিনি বিদায় দেন। 

চিরতরে গৃহত্যাগ করিয়া অযোধ্যা তেওয়ারার পুত্র প্রবেশ করে 
কুর্থার সাধন-আশ্রমে ৷ 

উত্তরকালেঃ সেখানকার ত্যাগ তিতিক্ষাময় পথে তাহার উত্তরণ 

ঘটে এক মহাপুরুষরূপে ৷ ইনিই ভারতবিশ্রুত পওহারী বাবা । 

জৌনপুর জেলার একটি ক্ষুত্র গ্রাম প্রেমাপুর। ভক্তিমান ও নৈ্ঠিক 
বৈষ্ণব বলিয়া এই গ্রামের তেওয়ারীদের সেকালে খুব সুনাম ছিল । এই 
বংশে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে পওহারীবাব! ভূমিষ্ঠ হন। পিতার তিনি দ্বিতীয় 
সম্ভান। 

দশ বংসর বয়সে জননীর ন্রেহ সান্নিধ্য হইতে তিনি বিচ্ছিন্ন হন। 
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তারপর পিতৃব্যের আশ্রমে আসিয়া! স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। 
মাঝখানে পিতা অযোধ্য। তেওয়ারী শুধু একবার তাহাকে গৃহে নিয়! 

গিয়াছিলেন। তখন ছিঙ্গ বালকের উপনয়ন পর্ব । অতঃপর আবার 

তাহাকে আশ্রমে ফিরাইয়া দেওয়। হয়। 

নৃতন ব্রহ্মচারীর বেশে হরভজনকে বড় সুন্দর দেখায়। মুগ্ডিতশির, 

গৈরিক পরিহিত, গলে বিলম্বিত যন্ঞস্ত্র। ফাক পাইলেই বিচরণ 

করেন আশ্রম সম্পিহিত অরণ্যে । জাহ্বীর কূলে কুলে আপন মনে 
ভজন গাহিয়া বেড়ান । কখনো বা চাহিয়া চাহিয়। দেখেন আ্োতস্থিনীর 
অপরূপ তরঙ্গলীল!। 

বালকের সারা অঙ্গে লাবণ্যের শ্রী। চোখে মুখে জড়ানো স্বপ্রালু 
ভাবময়তা। যেন এ লৌকিক জগতেরই কেউ নয়। গ্রামের লোক 
বলাবলি করে”__এ বালক-সাধু* এ যুগের পরব । 

সেবার উদ্দেশ্যে হরভজনকে আনানো হইলেও লছমীনারায়ণ তাহার 

শিক্ষার সুবন্ৰোবস্ত করিতে ভুল করেন নাই। আশ্রমের দৈনন্দিন 
কাজের সঙ্গে স্বযোগ করিয়। দেন তাহার ধ্যানতজন ও শান্ত্রপাঠের 

লছমীনারায়ণ নিজে শুদ্ধাচারী কঠোরতপা সাধক। রামানুজী 
সম্প্রদায়ের এক সিদ্ধ বৈষ্ণবাচাধ্যের কাছে তিনি দীক্ষা নিয়াছেন। 

নৈষ্টিক ব্রহ্মচধ্য ও তপস্তার মধ দিয়! হইয়াছেন আপ্তকাম। নিজের 
পরীক্ষিত এই সাধন পথেই বালক হরভজন যাহাতে অগ্রসর হয়, চরম 

সার্থকতা! খু'জিয়া পায়, ইহাই তিনি চান। 

লছমীনারায়ণ বংশানুক্রমে রামানুজী সম্প্রদায়ের বড়গল শাখার 

অন্তভূক্ত। রামানুজীদের প্রধান ছুইটি শাখার নাম--বড়গল ও 

তুইঙ্গল। অন্প্রদায়ের এই শাখাগত বিভেদ সম্বন্ধে যে কাহিনী প্রচলিত 

আছে তাহা বড় কৌতৃহলোদ্দীপক £ 
বহুদিন আগেকার কর! । সেদিন শ্রীরঙ্গমে এক পুজা মহোৎসব 

অনুষ্টিত হইতেছে। রাজপথ লোকে লোকারণ্য । অদম্য উৎসাহ আর 
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উদ্দীপন ভক্ত নরনারীর চোখে সুখে । রঙ্গনাথজীর রথ চলিয়াছে এক 
বিরাট শোভাযাত্রাসহ | 

ভক্তেরা ব্যগ্রভাবে অপেক্ষমান। প্রতুজীর দর্শন লাভের পর 
ভক্তিভরে প্রণাম জানাইয়া তাহার! ঘরে ফিরিবে ৷ 

রাস্তার পাশেই পড়ে এক স্বুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ঞব মঠ । এখনকার প্রধান 
আচাধ্যও এসময়ে ভক্তজন পরিবৃত হইয়। দীড়াইয়া আছেন। বাগভাগ্ 
সহকারে রথ সম্মুখে আসিয়। পড়িয়াছে। আচাধ্য তাকাইয়। দেখিলেন, 

তাহার এক বিশিষ্ট শিশ্ত শশব্যস্তে ভীড় ঠেলিয়া৷ আগাইয়া চলিয়াছেন। 
কিন্তু একি! প্রবীণ শি্তের ললাটস্থিত ত্রিপুণ্ডক চিহ্ন তখনো যে 
রহিয়াছে অসমাপ্ত । 

আচার্যের ক্রোধের সীমা! রহিল না। শ্ুদ্ধাচারী বামান্ুজী সাধুর 
পক্ষে এ যে অমার্জনীয় অপরাধ ! 

ভ্রকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, “প্রভুর সেবকের চিহ্ন ধারণ করতে 
যার এতে৷ শৈথিল্য, বৈষ্ণব ব'লে পরিচয় দেওয়।৷ তার সাজে না। এই 
ত্রিপুণ্তক যথাযথভাবে “অস্কিত না ক'রে ইষ্টদেবের অর্চনা আজ কি 
ক'রে করলে? এর উত্তরে কি বল্বার আছে, বল 1” 

শিষ্য যুক্তকরে নিবেদন করিলেন, “আচাধ্যবর, রঙ্গনাথজীর 

গুজোর আয়োজন নিয়েই তো৷ এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলাম। ললাটে তিলক 
একে আসনে বসতে যাবো, এসময়ে কাণে গেল শোভাযাত্রার এই 
সোরগোল। ভাব্লাম, ধার জন্য এত আয়োজন, ভাগ্যগুণে তিনি 
নিজেই এসে পড়েছেন রথারূঢ হয়ে । তবে আর পুজো অনুষ্ঠানের 
কি দরকার? তাই তো৷ অধীর হয়ে ছুটে এলাম ।” 

একটু পরেই অপর প্রধান শিষ্য ধীরপদে আসিয়া! উপস্থিত। 
ততক্ষণে রথ ও শোভাবাত্র! চলিয়া! গিয়াছে। 

আচার্য্য রোষে ফাটিয়া. পড়িলেন। কহিলেন, “মঠের ভেতরে, : 
মোহান্তের মত গদীয়ান হয়ে বসে আছো, আর এদিকে প্রত রঙ্গনাথজী 
চলে গেলেন ছ্বারের পাশ দিয়ে। একবারটি তার চরণে প্রণাম 
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নিবেদনেরও প্রয়োজন বোধ করলে না ! ২,ভক্তিমার্গের সাধন নিয়ে উত্ত 

আচরণই তোমরা শিখ.ছো 1” 
“আচাধ্যবর, আপনিই তে বলে দিয়েছেন, উপাস্তের কৃপালাঘ 

হয় উপাসনা দ্বারা । সেই উপাসনায়ই এতক্ষণ মগ্ন ছিলাম, উপাস্থযবে 
দেখবার জন্য ছুটে আসা আর সম্ভব হয়নি। তাতে যদি কোন অপরা: 

হয়ে থাকে, নিজগুণে আমায় মার্জনা করুন ।” 

আচাধ্যের চোখে যুখে ফুটিয়া উঠে অপার প্রসন্নত। । এই হু 

শিষ্যকেই সানন্দে দেন আলিঙ্গন । 
কথিত আছে, আচাধ্যের ইচ্ছান্ুসারে এই ছুই বিশিষ্ট শিষ্যবে 

চিহ্নিত করা হয়_-বড়গল ও তৃইঙ্গল নামে । পরবর্তীকালে রামানুজীদের 
এই ছুই শ্রেণীর পার্থক্য সুচিত হইতে দেখা যায় তিলকের বৈশিষ্ট 

দ্বারা। এক শ্রেণীর সাধকের ললাটে আকেন ব্রিশূলাকৃতি তিলকের 
রেখা । অপর শ্রেণীর তিলকসজ্জা থাকে সার! নাসিকা জুড়িয়! । 

ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ, পওহারীবাব৷ ছিলেন প্রথমোক্ত বড়গল 
শাখার অন্তত ক্ত। 

দার্শনিক মতবাদের দিক দিয়া বড়গল রামান্ুজীর। বিশিষ্টাদ্বৈত- 

বাদী। ভক্তি সাধনার পদ্ধতি ইহাদের বড় কঠোর। শান্ত্রচ্চা 
একৈকনিষ্ঠী, শুদ্ধাচারের উপর ইহাপা অগগ বেশী গুরুত্ব দেন। 
পিতৃব্য লছমীনারায়ণজীর অভিভাবকত্বে পওহারীবাবার জীবনধারা 

সম্প্রদায়ের এ চিরাচরিত পথটি বাহিয়াই চলিতে থাকে । 
শেষ রাত্রে শহ্যাত্যাগ করিয়া বালক ব্রহ্মচারী গঙ্গান্সান সমাপন 

করেন, তারপর চলে পুজা অর্চনা! ও শাস্ত্র অধ্যয়ন । প্রাত্যহিক কৃত্যা্দির 
শেষে তাহাকে ভোগ রখধিতে হয়। ইষ্টদেবের ভোগপ্রসাদ নিবেদন 

করার পর তাহা! পরিবেশন করেন বৃদ্ধ পিতৃব্য, ও তীহার মন্ত্রশষাকে। 
সর্বশেষে নিজে আহার গ্রহণ করেন । 

আশ্রমের কাজকর্মের সঙ্গে হরভজনেব শিক্ষাও আগাইয়া চলে। 



পওহারী বাব 

পিতৃব্যের স্ুব্যবস্থায় নিতে * থাকেন সংস্কৃত সাহিতা, ধর্শান্ত্র ও 
জ্যোতিধিগ্ঠার পাঠ । 

কৈশোরে পা দিতে না দিতেই হরভজন চিহিতত হইয়া উঠেন 
এক প্রতিভাধর শিক্ষার্থীরপে। গাজীপুরের বেচন পগ্তিত ও পিতৃব্য 
লছমীনারায়ণজী তাহার প্রথম জীবনের শিক্ষার । তাছাড়া, মাঝে 

মাঝে আশ্রমে আগত অন্যান্ত পরিব্রাজক আচাধ্যদের কাছেও তিনি 

শাস্ত্রের উচ্চতর পাঠ নিতে থাকেন । অচিরে বহু ছুরহ ধর্ম্মতত্ব তাহার 

আয়ত্তে আসিয়া যায়। 

হরভজনের বয়স তখন ষোল বংসর। এসময়ে সেদিন তাহার 

জীবনে নামিয়া আসে প্রচণ্ড আঘাত। অল্প কিছুদিন রোগ ভোগের পর 

লছমীনারায়ণ পরলোকে গমন করেন। পিতৃব্য তাহার অভিভাবক ও 
ধর্মজীবনের পথদর্শক। যে মমতা, সহ ও ঘনিষ্ঠতার মধা দিয়া 
এ কয়টি বসর তিনি তাহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা কখনো 
ভুলিবার নয়। তাহার প্রয়াণে হরভজন বড় মুষড়িয়। পড়েন। 

সমাধি দানের পর মহা আড়ম্বরে ভাগ্তারা সম্পন্ন হয়। এসব 

কাজকন্দমন শেষ হইয়া! গেলে হরভজনের জীবনে আসে নির্ধেদ। কোন' 
কিছুতেই মন তাহার আর বসিতে চায়না । শিক্ষক ও দীক্ষা পিতৃব্য 
তাহার তরুণ জীবনের অনেকখানি জুড়িয়া ছিলেন। এবার তাহার 

বিহনে সবই যেন শুন্ত বোধ হয়। এ পরিবেশ আর ভাল না লাগায় 
ভাবিলেন, কিছুদিনের জনক একবার তীর্থ পর্ধ্যটন করিয়া! আসিবেন। 

পিতৃব্যের এক মন্ত্রশিষ্য থাকেন আশ্রমে ৷ তাহার উপর সেবা-পুজার 

ভার দিয়া তরুণ সাধক একদিন পথে বাহির হইয়। পড়েন। প্রধান 
প্রধান সকল তীর্থই তিনি দর্শন করেন। পরিব্রাজনের অভিজ্ঞতার 

ঙ্গে প্রাপ্ত হন বনু সাধু মহাত্মার তপস্তাপৃত জীবনের সাল্লিধ্য। 
ঘুরিতে ঘুরিতে সেবার 'দ্বারকায় আসিয়াছেন। রণছোড়জী বিগ্রহ 

দর্শনের পর হরভজন গির্নার পাহাড়স্থিত তীর্ঘগুলি দেখিতে গেলেন। 

১৮১ 



ভারতের সাধক 

মন বড় ব্যাকুল। এত তীর্থ, এত বিপ্লহ এবং সাধুসস্ত দর্শন করিলেন, 
কিন্ত কই, সত্যকার পথপ্রদর্শক তো৷ আজে। তাহার ভাগ্যে জুটিল না! 
সদ্গুরুর আশ্রয় লাভের জন্য, নূতন আলো ও নূতন পথের জন্য তিনি 
অধীর হইয়া! উঠিলেন। 

একদিন লোকমুখে শুনিলেন, কয়েক মাইল ব্যবধানে অরণ্যম় 
পর্বতের এক গুহায় একজন শক্তিধর বৃদ্ধ ষোগী বাস করেন। আপন 

তপস্তার গভীরে. তিনি সদা মগ্ন, লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন 

করিয়। থাকিতেই বেশী অভ্যস্ত । তাই সহস! কেহ তাহার সম্মুখে বাইতে 
সাহসী হয়,না। 

মহাত্মার কথ! শোনামাত্র, কি জানি কেন, হরভজনের প্রাণ চঞ্চল 
হইয়া উঠিল। স্থির করিলেন, যে করিয়াই হোক, তাহার চরণতলে 

আশ্রয় নিবেন, মাগিবেন মন্ত্রদীক্ষ | 
পরদিন প্রত্যুষে, সঙ্গীদের কাহাকেও কিছু না জানাইয়া, একাকী 

সেই পর্ববত গুহায় উপস্থিত হইলেন | 
ভাগ্যক্রমে গুহার দ্বারপথেই মিলিল মহাত্বার দর্শন । দৃঢ়সমুন্নত 

মহিমময় মূত্তি। শিরে দীর্ঘ জটাজাল । একেবারে দিগন্বর। আয়ত 
নয়ন হুইটিতে দিব্যলোকের প্রশান্তি । দর্শনমাত্রেই শ্রদ্ধাভরে হরভজন 
চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন। ব্যাকুলকঠে কহিলেন, “বাবা, আমি 
নিতান্ত অধম, :তহৃপরি নিরাশ্রয়। মুর্খ আমি, তাই ভেল! বেয়ে হৃস্তর 
সাগর পার হবার চেষ্টা করছি। আমায় আপনি কৃপা করুন, আপনার 
চরণতলে রেখে যোগদীক্ষ। দিন ।৮ 

যোগী কিছুক্ষণ নিষ্পঙ্লক নেত্রে তাহার দিকে তাকাইয়। রহিলেন। 

তারপর আশীর্ববাদ জানাইরা মৃহষ্বরে কহিলেন, “বেটা, কেও তুম্ 
বেকার ইয়ে জঙ্গলমে টুড় রহে হো? যাও গঙ্গা কিনারমে ব্যয়ঠ 
যাও। ওহি তুমহার! আস্থান হ্যায়।”-_অর্থাৎ, বাবা, কেন শুধুশুধু এই 
জঙ্গলে ঘুরে মরছে!।। যাও, গঙ্গাতীরে আসন নিয়ে বসে পড়ো, 
সেখানেই তোমার সাধনার স্থান । 
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পওহারী বাব! 

হরভজন অসহায় বালকের মত কাদিয়া ফেলিলেন। “না বাবা, . 
কপা না করলে এখান থেকে এক পাও আমি নড়ছিনে। আমরণ 
অনশন ক'রে আপনার সামনেই প্রাণ বিসর্জন দেব ।% 

যোগীবর কিছুটা নরম হইলেন। এবার যাহা কহিলেন তাহার 
মর্ম__বেটা, দীক্ষা আমি সহজে কাউকে দিই না। তাছাড়া, তোমার 
গুরু রয়েছেন অন্যাত্র। তবে তোমার ব্যাকুলতা দেখে আমি প্রসন্ন 
হয়েছি! আমি তোমায় কিছু যোগসাধন দেবো, তাতে তোমার প্রকৃত 
কল্যাণ হবে ।, 

মহাত্মার পদতলে বসিয়া! হরভজন কয়েকটি নিগৃঢ় যোগসাধন গ্রহণ 
করিলেন। কয়েকদিন এখানে অতিবাহিত করার পর' পাহাড় হইতে 
যখন নীচে অবতরণ করিলেন তখন তিনি এক নৃতন মানুষ । 

মহাযোগীর কৃপায় সাধনজগতের অজানা তত্বের আন্বাদ তিনি 

পাইয়াছেন, মিলিয়াছে অতীন্দ্রিয় লোকের আলোক সন্ধান। অনাস্বাদিত 
অন্তুভূতিতে মনপ্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে। 

আরো কয়েকটি বিখ্যাত তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া হরভজন দেশে 

ফিরিয়া আমিলেন! চেহারায় ও আচরণে এ সময়ে তাহার মধ্যে 

আসিয়াছে বিরাট পরিবর্তন । তপঃসিদ্ধ এই নবীন সাধককে দেখার 
জন্য সেদিন কুর্থার লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল । 

গাজীপুর ও কুর্থা অঞ্চলে সাধু লছমীনারায়ণের আশ্রমের খুব 
স্থনাম ও প্রতিষ্ঠা ছিল। এখন হইতে ইহার পরিচালনার ভার পড়িল 

হরভজনের উপর । 
শুধু দেব-বিগ্রহের সেবাপুজা ও অতিথিদের অভ্যর্থনাই নয়, শত 

শত গ্রামবাসীর ধন্মজীবনের অভিভাবকহও এই আশ্রমের পরি- 

চালককে করিতে হয়। হরভজন যে এগুরু দায়িত্ব পালন করিতে 

পারিবেন, এ বিষয়ে কাহারে সন্দেহ রহিল না । | 
ভক্ত ও মুযুক্ষুদের দৃষ্টি স্বভাবতই তাহার প্রতি নিবন্ধ হয়। 
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ডারতের সাধক 

' সমাজ ও ধর্ম জীবনের নানা সমস্যার সমাধানের জন্য লোকে তাহার 
নিকট আসিতে থাকে । 

গির্নারের যোগীর পুণ্যসঙ্গ ও সাধন নির্দেশ পাইবার পর হইতেই 
হরভজনের* সম্মুখে খুলিয়৷ গিয়াছে এক আলোকময় রাজ্য, সাধনজীবনে 
যুক্ত হইয়াছে এক নৃতনতর ধারা। আশৈশব তিনি রামানুজপনস্থী 
বৈষণবসাধনা অন্থুদরণ করিয়া আসিযাছেন। গ্রহণ করিয়াছেন শান্তরনিষ্ঠা, 
শরণাগতি ও কৃচ্চ ব্রত। এবার তাহাতে আসিয়া মিলিয়াছে যোগ- 

সাধনার শক্তি। অনুভূতি ও সিদ্ধি নব নব স্তর একটির পর একটি 
তিনি পার হইয়। চলিয়াছেন। 

পওযারীবাবার অন্যতম জীবনীকার শ্রীগগনচন্দ্র রায় এ সময়কার 
একটি তাৎপধ্যপূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন-_ 

“এই সময় একদিন অপরাহ্রে তিনি স্বহস্তে ডাল রুটি প্রস্তত 

করিয়া জ্যেষ্টতাত-শিষ্ের জন্য পরিবেশন করিয়া নিজে ভোজনার্থ 
উপবেশন করেন। কিন্তু রুটি স্পর্ণ করিতে উদ্ভত হইয়াই উঠিয়া 
দাড়াইলেন এবং বলিলেন- আর আমি ভোজন করিব না। সেই 

থালার সহিত ভাল রুটি একখানি ক্ষুদ্র বন্ত্রথণ্ডে বাঁধিয়া জ্যেষ্ঠতাত- 
শিষ্তের গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। সেইদিন হইতে বিল্বপত্র বাটা ও 
সেই সঙ্গে অদ্ধপোয়া, কোনও দিন এক পোয়া, হুপ্ধ পান করিতে 

লাগিলেন। কিছুদ্দিন পরে কেবলমাত্র বিস্বপত্র বাটা॥ খাইয়া থাকিতে 
লাগিলেন। এখন হইতে সাধারণে তাহাকে পওহারীবাবা৷ বলিতে 
আরম্ভ করে। 

“আট নয় মাস কাল তিনি ৫০টি মরিচ প্রতিদিন জল দিয়! বাটিয়া 
বস্ত্র খণ্ডে ছাকিয়া এক ঘটি সেই সরধৎ পান করিয়া থাকিতেন। 
মরিচ-রস পানের পরে এক পোয়। হৃপ্ধ পান করিতেন ৮ 

যোগশক্তির উচ্চতর স্তরগুলি অতিক্রম করিতে থাকিলেও 
সওহারীবাবার জীবনে বৈষ্বীয় দৈস্ত ও নিরভিমান্তার অভাব কখনে। 

দেখ! যায় নাই। সাধনার দিক দিয়া তিনি ছিলেন মধুকর-বৃত্তি গ্রহণের 
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পওহারী বাবা 

পক্ষপাতী । যেখানে যে প্রবীণ ও সমর্থ সাধকের সন্ধান পাইতে 

তাহারই নিকট হইতে অপার নিষ্ঠায় সংগ্রহ করিতেন অধ্যাত্ম-জীবনের 
পরম পাথেয় । 

তাই দেখ৷ যায়, শুধু সাধু লছমীনারায়ণ ও গিনার্রর যোগীর 
পদপ্রান্তে বসিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, আকুল হাদয়ে বারবার ছুটিয়া 

গিয়াছেন অপরাপর শক্তিধর মহাতআ্াদের সমীপে । ই'হাদের মধ্যে 
বিশিষ্ট হইতেছেন গাজীপুরের সন্নিহিত মোহনা-ওল গ্রামের গুহাবাসী 
এক মহাত্মা! এবং কাশীর খাতনামা যোগী নিরঞজন-ম্বামী | 

পওহারীবাবার সাধনজীবনের কিছুটা যূল্যবান তথ্য আমরা স্বামী 
বিবেকানন্দের রচনায় পাই । তিনি লিখিয়াছেন-_ 

“ইতিমধ্যে এই মহাত্বার বিশেষত্বসমূহ দিন দিন অধিকতর পরিস্দুট 
হইতে লাগিল ! বারাণসীর সন্নিকটবাসী তাহার গুরুর মত তিনিও 
ভূমিতে একটি গর্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনেক 

ঘণ্টা ধরিয়া তথায় নাস করিতে লাগিলেন। তারপর তিনি আহার 
সম্বন্ধে অতি ভয়ানক কঠোর সংযম মারস্ত করিলেন। সারাদিন তিনি 

নিজের ছোট আশ্রমটিতে কার্য করিতেন-_তদীয় পরম প্রেমাস্পদ 
প্রভু রামচন্দ্রের পুজ! করিতেন, উত্তম খাগ্য রন্ধন করিয়া (কথিত 
আছে, তিনি রন্ধন বিগ্ঠায় অসাধারণ পটু ছিলেন ) ঠাকুরের ভোগ 
দিতেন, তাহার পর সেই প্রসাদ বন্ধুবান্ধবগণ ও দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন 

করিয়া দিতেন এবং অনেক রাত্রি প্যস্ত তাহাদের সেবা করিতেন। 

তাহারা সকলে যখন শয়ন করিত, তখন এই যুবক গোপনে সম্তরণ 
দ্বারা গঙ্গ' পার হইয়। উহার অপর তীরে যাইতেন। তথায় সাধন 

ভজনে সারারাত কাটাইয়া৷ উষার পূর্ণেনই ফিরিয়া আসিয়া বন্ধুবর্গকে 
জাগাইতেন এবং পুনর্বার সেই নিত্যকার্ধ্য আরম্ভ করিতেন, আমরা 
যাহাকে ভারতে “অপরের সেব! ব! পুজা” বলিয়। থাকি ।» 

পওহারীবাবা কঠোরতপা৷ শক্তিমান সাধক। কিন্তু ঠাহার চোখে 
'মুখে সদাই মাখানো! থাকিত অপূর্ব দৈম্ট ও মধুর ভাবময়তা। দর্শনার্থী 
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ভারতের সাধক 

নরনারীর দৃষ্টি সমক্ষে নিজেকে সদাই তিনি তুলিয়। ধরিতেন সেবানিষ্ঠ 
ভক্তরূপে । নিজেকে সদাই উল্লেখ করিতেন '“দাস' বলিয়া! । 

তাহার বৈষ্ণবীয় আদর্শ, জীবপ্রেম ও সেবাব্রতের নানা মনোরম 
কাহিনী রহিয়াছে । 

সে-বার প্রয়াগের মাঘমেলায় বাবাজী মহারাজ তীর্থ জ্লান করিতে 

চলিয়াছেন। সঙ্গে স্বগ্রামবাসী একদল ব্রাহ্মণ ও রাজপুত । 
তীর্ঘদেবতা ও তীর্ঘযাত্রী এই হছুয়েরই সেবাকার্যে ছিল তাহার 

অপাব নিষ্ঠা। পথ চলিতে চলিতে আগে হইতেই সঙ্গীদের কাছে 

জানিয়া রাখিতেন, যাত্রাপথের কোন্ অবধি গিয়া সকলে সেদিন 

বিশ্রাম নিবেন। তারপর দেখা যাইত, অন্যের অলক্ষ্যে, এক সুযোগে 

হঠাৎ কোথায় সরিয়া পড়িয়াছেন। দ্রুতপদে কণ্টকময় বন-বাদাড় 

ভাঙ্গিয়া সোজ! পথ দিয়া তিনি ধাবিত হইতেন। যে কোন প্রকারে 

সঙ্গীদের আগে গিয়া নির্দিষ্ট স্থানে তাহার পৌছান চাই। সঙ্গীরা তো 
বিশ্রাম ঘাটিতে গিয়া অবাক! পওহারী বাবা তাহাদের অনেক 
আগেই সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন । সকলের জন্ত রন্ধন করিতে 

হইবে, তাহার যোগাড়ের জন্য মহাব্যস্ত । গোময় দিয় সার! জায়গাটা 
লেপন করিয়াছেন । উন্নুন পাতা অনেক আগেই শেষ হইয়াছে। সঙ্গীরা 

সেখানে পৌছানোর পর মুখে বন্ত্রথণ্ড বাঁধিয়া শুচিভাবে রান্না করিতে 
বসিলেন। সবাইকে ভোজন করাইয়া তবে তাহার স্বস্তি | 

এদিকে পওহারী বাবার নিজের আহারের ব্যবস্থা কিন্তু বড় 

অন্ভুত। দলের প্রত্যেকটি লোকেব ভোজনের পর তিনি স্নান সমাপন 
করিয়। আসিতেন। এসময়ে তাহার আহার্য্ের প্রধান উপকরণ মাত্র 

তিন চারিটি বিল্বপত্র। মাঝে মাঝে আরও একটি খাছ তাহাকে গ্রহণ 
করিতে দেখা যাইত। হাতের তেলোতে বংসামান্ঠ উঞ্জ ঘৃত ঢালিয়। 

নিয় উহাতে তিনি একটা বিশেষ দ্রব্য মিশ্রিত করিতেন । এই ভ্রব্যটি 
পাইয়াছিলেন গির্নারের প্রাচীন যোগীব নিকট । তিনি বলিতেন, এই 

মিশ্র বস্তটি গলাধকরণ করার পর সেদিনকার মত ক্ষুধা তৃষ্ণার কোন 
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চিহ্ন আর থাকিতনা | দিনের পর দিন এমনি সেবানিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের 
মধ্য দিয়! বহিয়া চলিত পওহারী বাবার দিনচধ্যা ও আত্মিক সাধনা । 

কুর্থার আশ্রমে সেবার এক মৃন্তিকাগুহ! নিন্মাণ করার পর বাবাজী 

মহারাজ কঠোরতর ভজন সাধনে রত হন। বহিরঙ্গ জীবনের জাল 
গুটাইয়া আনিয়। ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হন সাধনার গভীরতর স্তবে। 
সমকালীন সাধন জীবনের চিত্রটি শ্রীগগনচন্্র রায়ের লেখা হইতে 
আমর! পাই-_- 

«গুহ! নিম্মিত হইলে পওহারীবাব! প্রথমে এক ঘণ্টা, পরে দিবস, 
শেষে সপ্তাহ অবধি গুহার মধ্যে থাকিতে আরম্ভ করেন। পুজা-অর্চন। 
আহার পান কিছুই করিতেন না। সাধন পুর্ণ হইলে যখন কুটিরের 
দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বাহিরে আসিতেন, তাহার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেহ 
হইতে যেন এক অপূর্ব জ্যোতি বাহির হইত। স্ুপুষ্ট উন্নত দেহে 
তিনি অলীম বল ধারণ করিতেন । 

“তিনি উপনয়ন উপলক্ষে শৈশবকালে একবার মাত্র মস্তক মুগ্ডন 
করেন, তাহার পর কখনও মস্তক মুগ্ডতন করেন নাই ! ঘন মেঘের স্থায় 
কৃষ্তবর্ণ সুদীর্ঘ কেশরাশি পৃষ্ঠদেশ আচ্ছাদিত করিয়া থাকিত। পূর্ণ 

যৌবনে ঘন শ্বশ্র শোভিত সুন্দর মুখ-মগ্ুলের শোভ! ও গাস্তীধ্য 
শতগুণে বদ্ধিত হইয়া অপুর্দব শোভার বিকাশ হইয়াছিল । 

“পওহারীবাব! সাধারণ সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারাদিগের স্যায় অঙ্গে ভন্ম ব! 
ধূলি লেপন করিতেন না, কিম্বা মস্তকে জটাভারও ধারণ করেন নাই। 

অতি শুদ্ধ ও পরিষ্কার পরিস্ছন্ন থাকিতেন, মস্তকে স্ুবাসিত তৈল 

সিঞ্চন করিয়া কেশ-কম্কতী দ্বারা কেশরাশি পরিচ্ছন্ন করতঃ মস্তকের 
সম্মুখভাগে চূড়ার আকারে নিবদ্ধ করিতেন। দীর্ঘ কেশরাশি পরিচ্ছন্ন 
রাখিবার অভিপ্রায়ে দধি ও মরিচ গুড়া দিয়া মধো মধো ধুইয়া 

ফেলিতেন। 

“পরিধানে কৌগীন ও তদুপরি মলিদার ঝুল ( আলখাল্লা ) চরণ 
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অবধি আবৃত করিয়া থাকিত, লোকে কেবল মুখখানি দেখিতে পাইত। 
দৈবাং হস্ত বা স্বন্ধদেশ হইতে আলখাল্লা একটু সরিয়। পড়িলে তপ্ত 

স্বর্ণেব শ্ায় দেহকাস্তি প্রকাশ পাইত ।% 

পৃূজ। অর্চনা! যোগ তপ সব কিছুই পওহারীবাব! নিষ্ঠাভবে কবিয়! 
চলিয়াছেন। সাধনলোকেব দিব্য শন্ুঘুতি ও আনন্দ লাভ করিয়াছেন 
বারবার। কিন্তু তবুও মন তাহার ভরিয়া উঠে কই? পরম প্রাপ্তির 
জন্ঠ হৃদয়ে জাগে তীব্র আকুতি। দীক্ষা গ্রহণ করিয়৷ চরম সাধনার 
মহাসমূদ্রে তিনি নিমজ্জিত হইয়া যাইতে চান। অভীষ্ট সাধনের 
এ আকাঙ্ষ। ক্রমে ছুনিবার হইয়া! উঠে। 

কিন্তু কোথায় সেই মহাসমর্থ গুক ধাহার আশ্রয়ে এ জীবন 
সার্থক হয়! উঠিবে? কে দিবে তাহার সন্ধান ? 

হঠাৎ মনে পড়ে গির্নারেব মহাত্মা কথা। নিগৃঢ় যোগসাধনার 
নির্দেশ দিয়া একবাব তিনি অপাব কৃপা! করিয়াছেন। আবাব তাহার 
চবণ ধবিয়া পড়িলে, কাদাকাটি করিলে, তিনি কি কৃপা কবিয়া 
তাহাকে দীক্ষা দিবেন না? 

অন্তবে অদম্য আশ! নিয়া! পওহারীবাবা আশ্রম ত্যাগ করিলেন । 
লক্ষাস্থল গির্নারের পাহাড়। 

ঘুরিতে ঘবুরিতে অযোধ্যায় মানিয়। বাহ। শুনিশেন তাহাতে ছুই 
চোখে দেখিলেন অন্ধকার । গির্নারের মহাত্মা আব ইহজগতে নাই, 
সম্প্রতি মরলীল! সংববণ কবিয়াছেন। 

এবাৰ তবে উপায়? ছুূর্ভাগ্যক্রমে উদ্দেশ্ঠ সাধনের পথে বাধা 
পড়িয়া গেল। কিন্তু তিনিও ঠিক করিয়াছেন, সন্থল্প সিদ্ধ না হওয়া 
'আবধি আশ্রমে আব ফিরিয়। যাইবেন না । মহা! দুশ্চিন্তায় তাহার দিন 
কাটিতে লাগিল। 

অযোধ্যায় থাকিতেই হঠাৎ একদিন তিনি শুনিলেন, রামানুর্জী 
সম্প্রদায়ের কোন উচ্চকোটি সাধক গঙ্গাতীরেৰ এক আশ্রমে নিভৃতে 
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তপস্তারত রহিয্নাছেন। অস্তস্তল হইতে কে যেন বলিয়! উঠিল-_-.*ওরে 
ইনিই তোর পরিত্রাতা, তোর বহু আকাজ্কিত দীক্ষাগ্ুর । ই'হারই 
চরণে শরণ গ্রহণ কর্ 

সেদিন প্রত্যুষে এই নবাগত সাধুর ভজন-গোফায় গিয়া তিনি 
উপস্থিত হইলেন, সকাতরে চাহিলেন পরমাশ্রয় । 

এঁ কঠোরতপা। বৈষ্ণব তাপসের কাছে পওহারীবাবা দীক্ষা গ্রহণ 
করেন। কিছুদিন তাহার পরিত্র সানিধ্যে দিন যাপন করিয়া ফিরিয়া 

আসেন কুর্থা-গাজীপুরের আশ্রমে । কৃচ্ছ ব্রত ও ছুশ্চর তপস্তার মধা 
দিয়া বহিয় চলে তাহার শেষ পধ্যায়ের সাধনা । 

দীক্ষাদাতা মহাত্মার নাম কখনো জানা ষায় নাই, গুরুর পরিচয় 
পওহারী বাব চিরদিন গোপন রাখিয়। গিয়াছেন। 

পিতৃব্যের আদর্শে পওহারী বাবা অনুপ্রাণিত । তাই কৈশোর কাল 

হইতেই অতিথি ও সাধুদের সেবায় তিনি অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। 
এবার নিজের আশ্রমে সেবাব্রতকে পুর্ণাঙ্গ করার কাজে আত্মনিয়োগ 
করিলেন। স্থানীয় অধিবাসীরা এ কাজে তাহার সহায়ক হৃইয়। উঠিল । 

বাবাজীর প্রতি সকলেরই শ্রদ্ধা অপরিসীম ৷ গৃহস্থেরা লাঙল 

প্রতি পাঁচ সের করিয়। শস্ত তাহার আশ্রমে পাঠাইয়া দেয়। জমিদার, 
ব্যবসায়ীরা যে টাকাকড়ি ও আটা চিনি ঘৃত ইত্যাদি ভেট দেয় 
তাহার পরিমাণও প্রচুর । 

অতিথি অভ্যাগতের সেবা ছাড়া বড় বড় ভাগ্ারার ব্যবস্থাও 

পওহারীবাবা করিতেন। শত শত দীন দরিদ্র ও সাধু সন্গ্যাসীকে 

এসময়ে তৃপ্তিসহকারে ভোজন করানো হইত। 

আতিক দিক দিয়া এই গুরু দায়িত্বের ভার বহন করা বড় সহজ 

কথা নয়। তাই বুঝি একাজে প্রকৃতি দেবী আগাইয়! আসেন তাহার 
দাক্ষিণ্য নিয়া। মহাবৈষ্বকে সঙ্বল্প উদযাপনের জন্য ব্যস্ত হইতে 
দেখিয়! দেবী জাহ্বী পাশে আসিয়। দাড়ান । 
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মাশ্রমের সম্মুখেই প্রসারিত এক হায়সা! বন, এ বন আশ্রমেরই 

অন্তর্ৃক্ত। উহার গ! খ্ঁষিয়া বহিয়! চলিয়াছে জাহবীর খরস্রোত। 
হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করা গেল, নদী গতিপথ পরিবর্তন করিতেছে । 

অল্পকাল মধ্যে সেখানে এক প্রকাণ্ড চড়া পড়িয়া গেল। আইন 

অনুসারে এই ভূমি আশ্রমের । জল হইতে সন্ত উ্থিত হওয়ায় প্রচুর 
শস্য এস্থানে উৎপন্ন হইতে থাকে । আশ্রমের সদাত্রত ও ভাণ্ডারায় 

প্রতি বসর যে বিপুল পরিমাণ খাস্ভশস্তের প্রয়োজন হইত, তাহার 
অনেকটা যেন আপন হ ইতেই এভাবে আসিয়া যায় । 

আশ্রমের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম বহুবিধ, দায়িত্বভারও কম নয়। 

কিছুদিন পর হইতে পওহারী বাবা এ সব কাজের ভার বাঁটিয়। দিতে 

থাকেন নবীন ভক্তদের উপর। নিজের অন্তম্মঘ্ধীন ভাব দিন দিন 

বাড়িয়া যায়। এখন হইতে কুটিরের অভ্যন্তরেই বেশীর ভাগ সময় 

তিনি কাটাইতে থাকেন । 

গ্রামাঞ্চলের গৃহস্থেরা ভক্তিভরে তাহার জন্য ভেট নিয়া আসে। 

দর্শন অনেক সময়ই হয়তো মিলে না। উৎকৃষ্ট দ্রব্যের উপর রামনাম 

লেখ! কাগজ আটিয়া তাহারা স্বস্থানে ফিরিয়া যায়। এই রামনামের 
পত্র গায়ে আটা না৷ থাকিলে বাবাজী কখনো এই সব ভেট স্পর্শ 

করিতেন ন। | 

দীর্ঘকাল নূর্যযালোকবিহীন কুটিরে ও ধ্যানগুহায় পওহারী বাব 

অতিবাহিত করেন । ফলে দেহটি তাহার পুষ্পের মত কোমল হইয়া 
উঠে। রং হয় তুষার-শুত্র। এ অবস্থায় একবার মাঘ মেল! উপলক্ষে 
তিনি প্রয়াগে যান, ত্রিবেণীর নিকট বালুচরে এক পর্ণকুটির বাঁধিয়া! 
কিছুদিন অবস্থান করেন। 

এতদিন পরে সূধ্যতাপ ও বায়ুর সংস্পর্শে আসার ফলে বাবাজীর 
দেহের চর্ম স্থানে স্থানে উঠিয়। যায়। প্রবল স্বরে তিনি শয্যাশায়ী 
হইয়। পড়েন। এই সঙ্গে দেখ দেয় আর এক বড় উপসর্গ, স্বরভঙ্গ। 

সকলে চিকিংসার জন্ত মহাব্যস্ত । কিন্ত বাবাকে নিয়া হুইয়াছে বিপদ, 
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কাহারো কথায় তিনি কর্ণপাত করিতে চাহেন না, ধ্বধ খাইতেও 
একেবারে অনিচ্ছক। 

প্রয়াগের কয়েকটি শান্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণ তাহাকে বড় ভক্তি করেন। 
রোগের কোন উপশম হইতেছে না দেখিয়া একদিন তীহারা খুব চাপিয়া 
খরিলেন। বাবাকে এবার ওষধধ ও পথ্য গ্রহণ করিতেই হইবে। 

এ ধরণের স্বরভঙ্গ রোগ দীর্ঘস্থায়ী হইলে যে গলক্ষত রোগের আশঙ্কা 
রহিয়াছে ! 

তাহারা সকাতরে অন্থুরোধ জানাইতে লাগিলেন, “মহারাজ, 

দেহের প্রতি আপনার নিজের কোন মমতা নেই, একথা ঠিক। কিন্তু 
আমাদের জন্ত তো আপনার বাঁচার প্রয়োজন আছে। আপনাকে 

ওধধপথ্য খেতেই হবে|” 
সনির্ববন্ধ অন্থুরোধ এড়ানো গেলনা । বাবাজী কহিলেন, “আচ্ছা, 

বেশতো, আপনার এ দাসকে কি ওষধ দেবেন-_-দিন 1৮ 

নিজের সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে “দাস” বলিয়াই সর্ববদা তিনি 
উল্লেখ করিতেন । 

বৈষ্তের ব্যবস্থামত তখনি রর রর দান 
বাবাজী সহান্তে কহিলেন, ““বাবা-নকল, ওধধ তে। আপনারা দিচ্ছেন, 

কিন্ত এ দাসকে কি পথ্য কিছু দেওয়া হবেনা ? 

পণ্ডিত ভক্তদের আনন্দের সীম! নাই। যুক্তকরে নিবেদন করিলেন, 
“মহারাজ, আপনি নিজে মুখ ফুটে খেতে চাইছেন, এ যে আমাদের 
পরম সৌভাগ্য । একটু সবুর করুন। এখনি আমর! সব কিছুর ব্যবস্থ! 
করছি ।” 

কয়েকজন তখনি সোৎসাহে গৃহের দিকে ছুটিয়৷ গেলেন। থালা 

ভগ্ডি উৎকৃষ্ট পেঁড়া, বরফি আনিয়া জড়ো করা হইল। 

বাবাজী যংসামান্ত হুপ্ধ ও বিহ্বপত্র থাইয়াই বৎসরের পর বংসর 

কাটাইয়। দেন, আর আজ পথ্য উপলক্ষ করিয়। অন্যান্ত দ্রবাও ভোজন 
করিতে চাহিয়াছেন। পেড় যাহা আন! হইয়াছে, পরিমাণে প্রচুর 
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সকলেই এবার কৌতৃহলভরে কুচ্ছ,ত্রতী সাধকের এই নৃতন কাণ্ড 
দেখিতেছেন। 

বাবাজী কিন্তু গুধধ পথ্য কিছুই তখন গ্রহণ করিলেন না। 

ছুইটি ভাণ্ডে সযত্বে এগুলি রাখিয়া কহিলেন, “বাবা-সকল, এই দাসের 
প্রতি আপনাদের দয়ার অন্ত নেই। ভাব্ছি, এগুলো আমি রাত্রি 

বেলাতেই ব্যবহার করবো। এখন কিছুক্ষণ এমনিভারেই থাক্।” 
এ কথার পর তিনি কা্য্যান্তরে ব্যাপূত হইয়া পড়িলেন। 

ভক্ত ব্রাহ্মণদের কেহ কেহ কিছুটা সন্দিঞ্ধ হইয়া! উঠিয়াছেন। 
বাবাজী তাহাদের সম্মুখে নিছক একট! অভিনয় করিতেছেন না তো? 

সত্য সত্যই এগুলি ভোজন করিবেন, না ফেলিয়া দিবেন, কে জানে ? 

পরামর্শের পর ঠিক হইল, তাহার উপর লক্ষ্য রাখ! হইবে। 

তখন নিশীথ রাতি। আশ্রমিকদের সবাই নিদ্রামগ্ন ? এমন সময় 

পওহারী বাবা চুপিচুপি ওষধধ ও পথ্যের ভাগ হাতে নিয় গঙ্গাতটের 

দিকে আগাইয়া গেলেন। কয়েকজন পণ্ডিত ভক্ত তখনি অলক্ষিতে 
তাহার পিছু নিয়াছেন। সবিন্ময়ে তাহারা দেখিলেন, ভাগ ছুইটি 

গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দিয়া বাবাজী স্নান সমাপন করিলেন, তারপর 
নিজ পর্ণ কুটিরে গিয়া বসিলেন ধ্যানাসনে | 

পরদিন ভোর বেলায়, ভক্তের! তাহাকে খুব চাপিয়া ধরিলেন। 

অনুযোগের স্বরে কহিলেন, “বাবা, আমরা কাল রাতে ব্বচক্ষে দেখেছি, 

আপনি ওষধ পথ্য কিছুই খাননি। আমর! এত দৌড়ঝখাপ কারে বৈদ্ধ 

আনালাম, ওষধ পথ্য সংগ্রহ করলাম, আর আপনি অবলীলায় তা 
গঙ্গায় ফেলে দিলেন? যর্দি এটাই মনে ছিল, তবে এমন ক'রে শুধু 
শুধু গরীবদের পয়সা নষ্ট করালেন কেন? ওঁষধ কিছুতেই খাবে নাঁ_ 
একথা বললেই তে! সব চুকে যেত ?” 

পওহারীবাব৷ সবিনয়ে উত্তর দিলেন, “বাবা সকল, শুধু শুধু 
আপনার! দানের প্রতি এত বিমুখ হচ্ছেন! এ দাস বিস্ত সত্যই কোন 
অপরাধ করেননি । রোগের জন্য ওষধ পথ্য আপনারা বা! দিয়েছিলেন 
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দাস তা রোগকে দিয়ে দিয়েছে । এই দেখুন, দাসের এই দেহে রোগের 

চিহনুমাত্র নেই» | 
আশ্চর্য্য হইয়া সকলে দেখিলেন, তাইতো, সত্য সত্যই যে 

মহারাজের রোগ একেবারে নিরাময় হইয়৷ গিয়াছে! স্বরভঙ্গ সারিয়া 
গিয়াছে, ভ্বরের উত্তাপ একটুও নাই। সারা গায়ে রক্তবর্ণের যে স্ফীতি, 
ফোস্কা! ছিল, তাহাও মিলাইয়। গিয়াছে । 

এই অলৌকিক শক্তির পরিচয় প্রত্যক্ষ করিয়া উপস্থিত ভক্তদের 
আর বাকৃক্কৃত্তি হইল না । 

আশ্রমে যে কত রকমের অতিথি অভ্যাগত আসিয়া উপস্থিত হয় 

তাহার ইয়ত্তা নাই। সেবার এক উন্মাদ পরিব্রাজক এখানে আশ্রয় 
গ্রহণ করে। বাবাজী আজকাল প্রায়ই মৌনী। আশ্রমের এক কোণে, 
নিজের কুটিরে বসিয়া একমনে ধ্যানজপে নিবিষ্ট থাকেন। আবার 
কখনো! কখনো দেখা যায়, আগন্তক ভক্তদের উপর কৃপা হইয়াছে, দ্বার 

খুলিয়া বাহিরে আসিয়! সন্গেহে কত কথাবার্তা বলিতেছেন। সেদিন 

কয়েকজন নবাগত ভক্তের সম্মুখে বসিয়া তিনি ধর্ম্প্রসঙ্গে রত আছেন, 
এমন সময় এ উন্মাদ সাধুটি কি জানি কেন, তাহার দিকে ছুটিয়া 
আসে। শুরু করে জঘন্য গালাগালি ও চীৎকার । উত্তেজিত অবস্থায় 

একটা কাঠের গুঁড়ি হাতে নিয়। পওহারী বাবাকে সে মারিতে যাইবে, 
এমন সময়ে ভক্তেরা তাহাকে ধরিয়া ফেলে। টানিতে টানিতে নিয় 

যায় আশ্রমের এক প্রান্তে । 

বাবার গায়ে হাত দিতে যার ! এতবড় হুঃসাহন | হোক্ না পাগল, 

আজ আচ্ছ। শিক্ষা দিয়া তাহাকে ছাড়া হইবে । 
সকলে একেবারে মারমুখী । প্রচুর উত্তম মধ্যম দিয়া উদ্মাদকে 

আশ্রম হইতে বাহির করার জন্য তাহার! উদ্ভত। 
মহাপুরুষের মুখে কিন্তু কুটিয়া উঠে করুণার আভা। কহেন, “ওকে 

প্রহার ক'রে বা! আশ্রমের বাইরে ঠেলে দিলে কি লাভ হবে, বলতো? 
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রোগতো৷ ওর থেকেই গেল। আহা বেচারা ! আচ্ছা ওকে একটিবার 

আমার সামনে ধরাড় করিয়ে দাও তো।% 

ধরাধরি করিয়া উম্মাদকে উপস্থিত করা হইল, স্থিরনেজ্রে তাহার 

চোখের দিকে বাবাজী মহারাজ তাকাইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরেই 
লক্ষ্য করা গেল পাগল সাধুটির অদ্ভুত রূপান্তর ৷ পূর্বেকার অর্থহীন দৃষ্টি 
আর নাই, হুঙ্কার ও প্রলাপোক্তিও কমিয়া আসিল। পরদিন হইতেই 
তাহার রোগের কোন চিহ্ দেখ! যায় নাই । 

পওহারীবাবার নিরভিমানতা ও বৈষ্ঞবীয় দৈন্য সম্বন্ধে নানা 
কাহিনী প্রচলিত আছে। সে-বার আশ্রমে ' গুরুধাম অযোধ্যা হইতে 
এক ভেকধারী বৈষ্ণব সাধু আসিয়৷ উপস্থিত। গুরুর আখড়ার এক 
প্রবীণ সাধক ইনি। বাবাজী তাই বিশেষভাবে তাহাকে নানা সম্মান 

দেখাইতে লাগিলেন । 

সাধুটি কিন্তু বড় আত্মস্তরি। তাছাড়া, পওহারী বাবার দৈম্া ও 
বিনীত ভাব দেখিয়া তাহার মনে ছষ্টবুদ্ধি জাগিয়া উঠে। সারা আশ্রমে 
তিনি মহা উপদ্রব শুরু করিয়া দেন । 

প্রথমেই জানাইয়া দেন, রোজ তাহার আফিম সেবনের অভ্যাস । 

তবে আফিমের জন্। কোন চিন্তা নাই, ঝুলিতে এ বস্তু যথেষ্ট পরিমাণে 
রহিয়াছে । কিন্তু তাহার জন্য প্রচুর পরিমাণ ছুপ্ধ ও মিষ্টান্নের যোগাড় 
রাখা চাই। 

নিতান্ত বশংবদের মত পওহারীবাবা তখনই এ সম্পর্কে উপযুক্ত 
নির্দেশাদি সবাইকে দিয়া দিলেন । . 

কিছুদিন পরে সাধুটি কহিলেন, “গাখে। বাবাজী, আমি স্থির ক'রে 
ফেলেছি, শিগগীরই চার ধাম দর্শন করতে বেরুবো। তোমার এই 

আশ্রম থেকেই শুরু হবে আমার পরিবাজন | এজন্য যে টাক। লাগবে 

অবিলম্ে তুমি তার বন্দোবস্ত ক'রে দাও 1” 
বাবাজী করজোড়ে কহিলেন, গ্রভু, আপনার এ আদেশ দাসের 
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শিরোধাধ্য ৷ চেষ্টা আমি যথাসাধ্যই ক'রবো, কিন্তু ফলাফল নির্ভর 
ক'রছে আপনার কৃপাদৃষ্টির উপর ।* 

প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু আশ্রমের নিজস্ব সঙ্গতি বলিতে 
তখন কিছুই নাই। তাড়াতাড়ি গ্রামাঞ্চলের কয়েকটি ভক্তের কাছে 
খবর পাঠানো হইল। নগদ টাকাকড়ি কিছুই সংগৃহীত হইল না। 
পাওয়া গেল শুধু একথান বন্তর। 

ভেকধারী সাধুটির ক্রোধের সীমা রহিল না। নানাভাবে নিজের 
উদ্মা তিনি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 

ইতিমধ্যে আশ্রমের সবাই এই কপট বৈষ্বের স্বরূপ বুঝিয়া 
নিয়াছে। কেহ কেহ তাহাকে পরোক্ষে গালিগালাজ ও টিটকারী দিতেও 
ছাড়িতেছে না। | 

নবাগত সাধুটি অতি চতুর। প্রকান্তে এ াশ্রমিকদের তিনি কিছু 
বলিলেন না, মনের রোষ মনেই চাপিয়া রাখিলেন । 

কয়েকদিন অতিবাহিত হইলে একদিন পওহারী বাবাকে নিভৃতে 
ডাকিয়া! নিলেন। আশ্রমিক বা ভক্তের! নিকটে কেহ নাই, এ তাহার 
পক্ষে এক স্বর্ণ স্থযোগ। ক্রকুটি-কুটিন চোখে তাকাইয়া কহিলেন, 
“বাবাজী, প্রথমটায় তোমায় 'ভালো মানুষই ভেবেছিলাম । এখন 
দেখছি, তা৷ তুমি মোটেই নও । দেশশুদ্ধ লোক তোমায় ভক্তি শ্রদ্ধা 
করে, এই আশ্রম ও সদাত্রত এমন সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যাচ্ছো, অথচ 
বল্তে চাও যে, হাতে কোন টাকা৷ নেই? দেখছি, তুমি কপটী, ঘোর 
মিথ্যাবাদী । তোমার কাছে সঞ্চিত বু টাকা যে রয়েছে তাতে আমার 
কোন সন্দেহ নেই |” 

পওহারী বাবা সবিনয়ে উত্তর দিলেন, “প্রত, সত্যিই এ দাসের 
কাছে টাকাকড়ি কিছু নেই। ভক্ত গৃহস্থেরো আপনা থেকে থা! কিছু 
শস্য ঠাকুরকে এনে দেয়, তাই দিয়েই নির্বাহ হয় আশ্রমের কাজ । 
থাকবার মধ্যে এধানে আছে শুধু ঠাকুরের একপ্রস্থ সোনার অলগ্কার। 
এ দিয়ে যদি প্রয়োজন মিটে তে! সবটা আপনি নিয়ে যান।” 
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“ন৷ বাবাজী, ত৷ দিয়ে আমার কাজ নেই। চতুরতা রেখে এবার 

খুলে বল দেখি, তোমার নিজের হাতে কত টাক জমেছে? আর তা 

থেকে কি আমায় দিতে পার ?” 

“প্রভু, এ দাস যে বড়ো কাঙাল, একেবারে কপর্দকহীন ৮ 

সাধু ক্রোধে গঞ্জিয়! উঠিলেন, “তবে শুধু শুধু ঢং করে এই 

আশ্রম সাজিয়ে বসে আছে৷ কেন? ভণ্ড কোথাকার 1» 

«তাহলে এ দাস কি ক'রবে, আজ্ঞা করুন | 

«আশ্রম, সদাব্রত আর এত কিছু আড়ম্বর দিয়ে তোমার মত 

কাঙালের কি কাজ? দীন বৈষ্ণব হয়েই যদি থাকতে চাও তবে বৃথা 

বোঝ বাড়িয়ে লাভ কি? এখান থেকে সরে পড়ে৷ তুমি। আজই 

এ আদেশ পালন ক'রবে।” 

এ আদেশ তামিল করিতে বিন্দুমাত্র দেরী হয় নাই। নীরবে 

ইষ্টবিগ্রহের সম্মুখে তখনি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাইয়া পওহারী বাবা 

রাজপথে নামিয়া আসিলেন। একটিবারের জন্যও প্রাণপ্রিয় আশ্রমের 

দিকে ফিরিয়া তাকাইলেন না। 

পরদিন ভোরবেলায় দেখা গেল, ভজন কুটিরের দ্বারে তাল৷ বন্ধ। 

চাবির গোছা সামনেই ধুলায় পড়িয়া আছে, বাবাজীর কোন সন্ধান 

পাওয়া যাইতেছে না । 

ভক্তের মহ! উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। তাইতো, বাবাজীর তো 

কোথাও যাইবার কথা নয়। কাহাকেও কিছু বলিয়াও যান নাই। 
কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সংবাদ রটিয়া যায়, পওহারী বাবা আশ্রম 

ত্যাগ করিয়া অনির্দেশ্যভাবে রাত্রে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। দলে 

দলে লোক ছুটিতে থাকে আশ্রমের দিকে, বহিরাঙ্গন লোকে লোকারণা 
হইয়া যায়৷ 

বাবাজী এ অঞ্চলের গ্রামবাসীদের ছুর্দিনের ভরসা, ইহ-পরকালের 
পরমাঙ্জয়। তাহার অদর্শনে সকলেই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের বিয়োগ বাথা। 
বোধ করিতেছে । জনতার উপর নামিয়া আসিয়াছে করুণ বিষাদের, 
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ছায়া সকলেরই মুখে এক কথাঁ_“বাবাজী আমাদের ছেড়ে কোথায় 
চলে গেলেন ? তার চরণে আমরা কোন্ অপরাধ করেছি ? 

আশেপাশের গ্রামে ও বনে জঙ্গলে অনুসন্ধান করিয়া কোন 

ফলোদয় হইল না । 
কয়েকটি ভক্তের হঠাৎ সন্দেহ জাগিল, অযোধ্যার সাধুটি তো এই 

কাণ্ডের সাথে জড়িত নাই? লোকটি অতি দাম্ভিক ও অসং। তাহার 

বাক্যবাণে অতিষ্ঠ হইয় কি বাবাজী আশ্রম ছাড়িলেন ! 
ভেকধারী সাধুটি আগে হইতেই ভীত হইয়া উঠিয়াছিল। এবার 

গতিক সুবিধার নয় দেখিয়া সবার অলক্ষ্যে আশ্রমের পিছন দিক 

দিয়া সে সরিয়া পড়ে। দ্রুত পশ্চাদ্ধাবন করিয়াও আর তাহাকে 

ধরা যায় নাই ।- 

এ দিকে আশ্রম ত্যাগ করিয়। পওহারী বাব! শ্রীক্ষেত্রের দিকে 

আগাইয়া চলিয়াছেন। স্থির করিয়াছেন, প্রভু জগন্নাথের দর্শনান্তে 
তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়। বাকী জীবনটা কাটাইয়া দিবেন । 

কিন্তু গন্তব্য স্থলে যাওয়া মার তাহার ঘটিয়। উঠে নাই। পথে 

গুরুতর গীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়েন। অবশেষে মুশিদাবাদ জেলার 

্রহ্মপুর গ্রামে আসিয়' বেশ কিছুদিন তাহাকে অবস্থান করিতে হয়। 

রোগমুক্তির পর এক ভক্ত পওহারী বাবার জন্ত নদীতীরে একটি 

সাধনকুটির নিন্মাণ করিয়! দেন। বাবাজী পরমানন্দে এখানে সাধন 

ভজনে রত হইয়৷ পড়েন। 

প্রায় এক বংসর কাল এ ভাবে অতিবাহিত হয়। এই অঞ্চলে বাস 

করার ফলে বাবাজী বাংলাভাষায় পারদর্শী হন। এ সময়ে চৈত্- 

চরিতামূত ও অন্ান্থ বাংলা ভক্তিগ্রন্থ তাহার বড় প্রিয় হইয়। €ঠে। 

বাবাঁজীর অন্তরঙ্গ ভক্তের! এতদিন তাহার অন্য ভারতের বিভিন্ন 

তীর্ঘে অনুসন্ধান চালাইতেছিলেন। হঠাৎ একদিন জানিতে পার1:গেজ 

মুণিদাবাদ অঞ্চলে তিনি আত্মগোপন করিয়া আছেন।এলংরাযে 
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ভক্তদের আনন্দের অবধি রহিল না, বনু সাধাসাধনার পর বাবাজীকে 

তাহার! গাজীপুরে ফিরাইয় আনিলেন । 

আশ্রমে ফিরিয়া আসার পর হইতে পওহারী বাবা আরও বেশী 
অন্তন্মুধান হইয়া পড়েন। ভজন কুটির বা ভিতরকার আাডিন৷ ছাড়! 

অন্ক কোথাও বড় একটা অবস্থান করেন না। শুধু বিশেষ বিশেষ 
পুণ্যদিনে ছুয়ার খুলিয়া তিনি বাহির হন, শত শত ভক্ত এই দিনটির 

জন্য উন্মুখ হইয়া! থাকে । বাবাজীর দর্শনের জন্য আশ্রমের দ্বারদেশে 
ভীড় লাগিয়! যায় । 

কিছুদিনের মধ্যেই দেখ। গেল, তিনি আর লোকলোচনেব সম্মুখে 

মোটেই আসিতেছেন না । ধাবে ধীরে নিমজ্জিত হইয়া পড়িতেছেন 

নিস্তরঙ্গ অধ্যাত্ব-ভীবনের গভীরে । 

এ সময়ে দীর্ঘদিন জনসাধারণ আর তাহার সাক্ষাৎ বা কোন 

সংবাদাদি পায় নাই। আশ্রমিক ভক্তদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া 

লোকে ভাবিতে থাকে-__হয় বাবাজী লীলা সম্বরণ করিয়াছেন, অথবা 

তিনি আব এ আশ্রমে নাই। 

রুদ্ধ্বাবের অন্তরালে, মৃত্তিকা গোফার অভ্যন্তরে এ সময়ে নানাঙ্তী 

একাদিক্রেমে চার বংসর অতিবাহিত করেন । তবে মাঝে মাঝে 

কুপাপরবশ হইয়া৷ ভিতর হইতেই অন্তরঙ্গ ভক্ত বা! আগন্তক সাধকদের 

সাথে কথাবার্ত। বলিতেন। 

কয় বংসর গুহাবাসের পর মহারাজ সেদিন হুয়ার খুলিয়। অঙ্গনে 

আসিয়া দাড়ান। সারা গাজীপুর অঞ্চলে আনন্দের বান ডাকিয়া উঠে। 
দর্শনের আকাত্ক্ষায় অধীর হইয়া আশ্রম দুয়ারে জড়ে হয় সহস্র সহত্র 

আবালবৃদ্ধ নরনারী | 

বাবাজী এ সময়ে ইচ্ছ। প্রকাশ করেন, ছেশ দেশাম্তর হইতে 

উচ্চকোটি সাধু ঘহাত্বাদের আমন্ত্রণ করিয়া আনা হোক এবং তাহায় 
আশ্রমে অনুষ্টিত হোক সমারোহপূর্ণ তাণ্ডার!। 
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ভক্তের সবাই মহা! উৎসাহী । মাস ছয়েকের মধ্যে আয়োজন 
সম্পুর্ণ হইয়া উঠে। রাজা ও জমিদার, কৃষাণ ও শ্রমজীবী সকলেই 
হাত লাগায় এই বিরাট কাজে । ভাগ্ারার সঙ্গে শুরু হয় যজ্ঞ ও 
দানব্রত। দূর দূরাস্ত হইতে সহস্র সহস্র সাধু সন্ত ও পুণাকামী দর্শক 
এখানে লমবেত হন। কুর্থা গ্রামে দেখ৷ যায় এক অভ্ভুতপূর্ণব দৃশ্ঠ | 

এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পওহারীবাবা উত্তর ভারতের স্বশ্রেণীর 
সাধকদের মধ্যে পরিচিতি লাভ করেন । 

গাজীপুর অঞ্চলে সেবার চোরের খুব উপদ্রব । একদিন গভীর 
রাত্রে পওহারীবাবার আশ্রমেও একদল চোর প্রবেশ করে । দেওয়ালে 

সি'দ কাটিয়া সবেমাত্র তাহারা ঠাকুর ঘরে পা দিয়াছে, থালাবাসন 
ঝুলিতে পুরিতেছে, এমন সময় ভজন-গুহ ছাড়িয়া বাবাজী সেখানে 

আসিয়া উপস্থিত । 

তাহাকে সম্মুখে দেখিয়া তো ছুৃষ্টদের চক্ষুস্থির। দূর হইতে এই 
সর্ববজনমান্া মহাপুরুষকে ভয় ভক্তি তাহারাও যথেষ্ট করে। ভাত, 
লঙ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি তাহারা বাসনপত্রগুলি নামাইয়া৷ রাখিল ! 
তারপর হুড়মুড় করিয়। ছুটিল দরজার দিকে । | 

বাবাজী কিন্তু তন্করদের পলায়নের সুযোগ না দিয়! তৎক্ষণাৎ 
দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। যুক্তকরে, মধুর কণ্ঠে কহিলেন, “বাবা 
সকল কৃপা ক'রে যদি এ কুটিরে এসেই পড়েছেন, এ দাস কিছুতেই 

আপনাদের আজ নিরাশ হয়ে ফিরতে দেবে না। যা কিছু তৈজসপত্র 
আছে, আপনারা ইচ্ছেমত নিয়ে যান। নইলে বুঝবো) এ দাসের 
কোন গুরুতর অপরাধ আছে, তাই সে আপনাদের সন্তষ্টি বিধান করতে 
পারলোন।1% 

চোরের! কিংকর্তব্যবিমূ় হইয়া! গিয়াছে। বাবাজীর নির্দেশ 
অমান্ত করার সাহস তাহাদের নাই। আবার এই দেবপ্রতিম পুরুষের 

সম্মুখে, তাহার আশ্রমের দ্রব্যাদিই বা কিরূপে সরাইবে ! 
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পওহারীবাবাও কিছুতেই আজ তাহাদের ছাড়িবেন না, বারবার 

সকাতরে কত 'অন্থুনয় জানাইতেছেন। 

চোরের দল আরো ভয় পাইয়া গেল। ভাবিল, তাইতো, শেষটায় 
বাবাজীর কণ্ঠস্বরে আশ্রমের লোকজন যদি জাঁগিয়া উঠে, তবে আর 
কাহারো রক্ষা থাকিবেনা ৷ 

অগত্য। তাড়াতাড়ি তাহার! ঘরের দ্রব্যাদি সব কুড়াইয়া নেয় 
এবং বাবাজীও সানন্দে দরজ! ছাড়িয়া দেন । 

আশ্রমের বাহিরে আসিয়াই তস্করেরা মাথার বোঝা নামাইয়া 
ফেলে । তারপর উর্ধশ্বাসে পলায়ন করে অরণ্যের দিকে । এমন 

বিপদে জীবনে আর কখনো তাহারা পড়ে নাই। . 
এদিকে ব্যস্তসমস্ত হইয়া বাবাজীও ছুটিয়াছেন তাহাদের পিছে। 

কাতরকঠে কেবলি বলিতেছেন, “বাবা-সকল, এ দাসকে এমন অপরাধী 
ক'রে যাবেন না, আপনারা একবারটি ফিরে আন্মুন। দয়া করে এসব 
সঙ্গে নিয়ে যান ৮ 

কিন্ত কে কাহার কথ শুনে? তস্করের! ছুটিতে ছুটিতে তাহার 
দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল। 

আর একদিনের কথা । কুটিরের এক প্রান্তে বসিয়া পওহারীবাবা 
ভজন করিতেছেন। হঠাৎ কোথা হইতে একটি ই'ছুর লাফাইয়। 

আসিয়া তাহার কাধের উপর বসে। এটিকে কোলে নামাইয়া আনিয়া 

সযতনে নিজের লম্বা আলখাল্ল! দিয়া তিনি ঢাকিয়া দেন! সঙ্গে সঙ্গেই 

ফোঁস ফৌোস শব্দে আগাইয়া আসে এক ক্রুদ্ধ বিষধর সাপ। মুহৃত্থ 
মধ্যে ফণ। উচাইয়া' বাবাজী মহারাজকে উহা দংশন করিয়া বসে। 
সাপটি এ ইছুরের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিল। বাবাজী সেটিকে 
বন্তান্তরালে আশ্রয় দিয়াছেন তাই সে ক্ষিপ্ত হইয়া তাহাকে দংশন 
করিয়া ফেলিয়াছে। 

ছোবল খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পওহারীবাবা অচেতন হইয়! কক্ষ- 
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মধ্যে চলিয়া পড়েন। মুমূধূ বাবাজীকে নিয়া আশ্রমে মহ। সোরগোল 

পড়িয়া যায় । 

ওঝার চিকিংসা, হোম পুজা সব কিছুই করা গেল, কিন্তু কোন 
ফল হইল না। ভক্তেরা প্রাণপণে তাহার সেবা শুশ্রুষা করিতেছেন 

বটে, কিন্তু বাবাঙ্গী যে প্রাণে বাচিবেন এ ভরসা তাহাদের কাহাণে। 

নাই। 
হুইদিন জ্ঞানশূন্য অনস্থায় থাকার পর দেখা গেল এক অলৌকিক 

দৃশ্য ! আপনা হইতেই ধীরে ধীবে তিনি নয়ন উন্মীলন করিলেন। 

সকলে সবিন্ময়ে লক্ষ্য করিলেন, বিক্রিয়ার কোন চিহনুই তাহার 

দেহে নাই। পুর্বেকার মতই তিনি স্বাভাবিক ও সুস্থ মানুষটি । 
মনে হয় যেন গভীর ঘুম হইতে এইমাত্র জাগিয়া। উঠিয়াছেন। 

ভক্তেরা এসম্পর্কে প্রশ্ন করিলে বাবাজী সবিনয়ে কহিয়াছিলেন, 
“সাপ-বাবার সত্যিই কোন দোষ নেই, এ দাস ই'হুর-বাবাকে আশ্রয় 

দিতে গিয়েছিলো, তাইতো তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। তাছাড়া, ইনি 

তো আমার অশুভ কামনা নিয়ে আসেননি । এসেছিলেন পাহুন- 

বাবারপে__এক প্রিয় কুট্ন্বেবই মত এসেছিলেন দীর্ঘদিন পরে। 
এ দাস এ ছুদিন তার সেবা করেছে দেহের ভোগ দিয়ে । এবার তিনি 

হ্স্থানে চলে গিয়েছেন । 

ভক্তের! অবাক বিস্ময়ে, নিনিমেষে, এই অদ্ভুতকর্ম্মা মহাত্মার দিকে 
চাহিয়া রহিলেন। 

পওহারীবাবা ছিলেন একাধারে সিদ্ধ যোগী ও প্রেমিক মহাপুরুষ । 
সাধারণভাবে তাহার দেহে কোন ব্যাধির প্রকোপ দেখ! যাইত না । 

তবে কখনো কখনো কুপাপরবশ হইয়া আশ্রিতদের রোগ তিনি নিজ 

দেহে আকর্ষণ করিয়া নিতেন এবং কিছুদিন তাহ! নিবিবকার চিত্তে 
ভোগ করিতেন । 

এ সময়ে রোগের কথ! উল্লেখ করিয়া বাবাজী কহিতেন, “এবার 
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এই দাসকে কিছুকালের জন্য গুহার ভেতরে ঢুকতে হবে-_পাহুন- 
বাবার ডাক এসে গিয়েছে !” 

দেহরোগকে প্রিয় কুটুম্ব জ্ঞানে সেবা করা ছিল তাহার অস্যতম 
ব্রত। এ সম্পর্কে তাহাকে বলিতে শুন! যাইত, “গৃহস্থাশ্রমীর! কুটুম্বের 
সেব। যত্ব করে ধন্য হয়। এই ব্যাধিও হচ্ছে তেমনি এক পান্থুন বা 

কুটন্থ বিশেষ । এ কুটুম্বের সেবা ক'রণে শ্রীভগবান সন্তষ্ট হন।” 
যোগশক্তি ও বৈষ্ঞবীয় প্রেমৈশ্বধ্য এই ছুইয়েরই এক অপূর্ব 

মিলন ঘটিয়াছিল পওহারীবাবার সাধনজীবনে । তাই দেখা যায়, 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণন সাধকরূপে তিনি পরিচিত থাকিলেও বিভিন্ন 
শ্রেণীর সাধক ও দর্শনার্থা তাহার আশ্রমে ভীড় করিত। তৎকালীন 
সমাজ ও ধন্মজীবনের বন্থ বিশিষ্ট নেতাই তাহার দর্শন ও উপদেশ 

লাভের জন্য গাজীপুরে উপস্থিত হইতেন। ইহাদের মধ্যে ছিলেন 
কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপ মঞ্জুমদার, পণ্ডিত আদিত্যরাম, শিবনাথশাস্ত্রা, 
স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি দল ও মত নিরিবশেষে সকল জিজ্ঞাস, 
মুযুক্ষু ও অধ্যাত্রসপিপান্ত মানুষের হৃদয়েই পওহারীবাবা সিঞ্চন 
করিতেন তাহার কল্যাণবারি। 

স্বামী বিবেকানন্দের সাধনজীবনের গোড়ার দিকে পওহারীবাবার 
প্রভাব কিছুটা পতিত হইয়াছিল। এই মহাত্মার নিকট তাহার খণের 
কথা স্বামীজী অকুণ্ঠভা'বে ্বীকার করিয়া গিয়াছেন। 

১৮৯০ খুষ্ঠান্ধের শীতকাল । এ সময়ে একদিন কাশী হইতে রওন৷ 
হুইয়৷ বিবেকানন্দ গাজীপুরে পৌছিলেন। আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য 
বছুখযাত পওহারীবাবার দর্শন | 

উত্তর ভারতের সাধক সমাজে এই মহাত্মীর তখন প্রচুর খ্যাতি। 
কিন্তু শুধু সাধুদুর্শনের কৌতুহল নিয়াই স্বামীজী এখানে আসেন নাই, 
এই শক্তিধর মহাপুরুষের চরণতলে বসিয়া অমৃতময় জীবন লাভ করা 
যায় কিনা, তাহাও তিনি পরীক্ষা করিয়! দেখিতে চান। 
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শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর হইতেই স্বামীজীব হ্হাদয়ে 
জ্বলিতেছে হুঃসহ বিরহেব অনল | তাছাড়া, সাধন জীবনের স্থিতিও 

তখন অবধি অজ্জিত হয় নাই। চঞ্চল হইয়! উত্তর তীরতের মঠ মন্দির, 
তীর্থসমূহে বারবার এ সমযে তিনি ঘুরিয়! বেড়াইতেছিলেন ৷ পওহারা- 

বাবাকে দর্শনেব সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীজীর অন্তরে জাগিয়া উঠিল দিব্য 
আনন্দের তরঙ্গ । মহাপুরুষের অসামান্য ব্যক্তিত্ব, তাহার চরিত্রের 
অনুপম মাধুরী ও সাধনৈশ্বর্ধ্য এই নবীন সাধকের প্রাণমন কাডিয়া 
নিল। 

গাজীপুরে দশ বার দিন অবস্থানের পরই এখানকার অভিজ্ঞতা 
সম্পর্কে কাশীর প্রমদাদাস বাবুকে স্বামীজী লিখিতেছেন £ বনু 
ভাগ্যফলে বাবাজীর সাক্ষাৎ হইয়াছে । ইনি অতি মহাপুকষ--বিচিত্র 
বাপার এনং এই নাস্তিকতার দিনে ভর্তি এবং যোগে অত্যাশ্চর্যা 
ক্ষমতার নিদর্শন । আমি ইহার শরণাগত হইয়াছি। আমাকে আশ্বাসও 

দিয়াছেন, বাহা সকলের ভাগে ঘটেন। 1” 

দক্ষিণেশ্বরের মহাসাধক শ্রীরামকৃষ্ণের কথ! পওহার। বাব! আগে 

হইতেই জীনিতেন। এবার তাহার প্রধান শিষ্যকে নিকটে পাইয়া তিনি 

প্রম পুলকিত হইয়া! উঠলেন । শুদ্ধ তব, তেজোদৃণ্ত, নবীন সাধক স্যামী 
বিবেকানন্দের পঙ্ষে বাবাজীর নেহ অধিকার করিতে দেরা হয় নাই। 

অল্পকাল মধ্যে উভয়ের মধ্যে এক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়িয়া উঠে । 

পওহারী বাবার মৃত্বিক-গুহার সম্মুখে গিয়া স্বামীজী প্রায়ই 
উপবেশন করিতেন । সাধন! জম্পফ্িত নানা সমস্তার সমাধান এই 

বন্ুদর্শা মহাপুরুষের নিকট হইতে ভিনি জানিয়া নিতেন। 
এক একদিন ব্বামীজীর হৃদয়ে জাগিয়া উঠিত প্রবল আলোড়ন । 

তাইতো, প্রভু রামকৃ্চের এতো! কৃপা, এতে। স্েহ তিনি লাভ 
করিয়াছেন। কিন্তু কই, অধ্যাত্বজীবনের পরম সম্পদ তো৷ আক্ত অবধি 
তাহার বরায়ন্ত হইল না? কোথায় মোক্ষপথ? কে দিবে তাহার 

পথস্পন্ধকান ? 



ভারতের সাধক 

মধ্যাক্সঞ্জীবনের স্থিতি হওয়ার আগেই গুরুর পরমাশ্রয় স্বামীজী 

হাবাইয়াছেন। এবার কোথায় কাহার কাছে দিগদর্শন মিলিবে, সেই 

চিন্তায় তিনি অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। 
মশার আলোক এক একবার অন্তরে ঝলকিয়া৷ উঠে। উচ্চকিত 

হইয়। উঠেন--তবে কি শবস্থান্তরের মধ্য দিয়া ঠাকুরই তাহাকে 

গাজীপুবেব এই মহাত্মার পদপ্রান্তে আনিয়া ফেলিয়াছেন ? 
বড় ছর্নার আকর্ষণ পওহারী বাবার। ভক্তি, যোগসামর্থ্য আর 

স্তানের অপরূপ সমন্বয় এই মহাপুরুষের সাধনায়। স্বামীজীর হৃদয়ে 
তীব্র আকাজ্ষা জাগিল, পওহারী বাবার চরণতলে বসিয়াই শুবঃ 

করিবেন তিনি মোক্ষাধনা। বিশেষ করিয়া বাবাজীর কাছ হইতে 
নিগৃঢ় যোগ সাধন গ্রহণ করিয়া হইবেন কৃতার্থ। 

প্রার্থনা নিবেদন করার সঙ্গে সঙ্গেই বাবাজী তাহার ভার নিতে 

সম্মত হইলেন। কিছুদিন পরে যোগদীক্ষার নির্দিষ্ট দিন সমাগত হইল । 
স্বামীজীর অন্যতম চরিতকার শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার এ সময়কার 

এক চিত্র দিয়াছেন, 

“গভীর নিশীথে স্বামীজী পাওহারী বাবার গায় যাইকার দ্য 
প্রস্তুত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ না৷ পওহারী বাব? এই কথা মনে 

উদয় হুইবামাত্র তাহার হৃদয় দমিয়া গেল। বিহ্বল হৃদয়ে সংশয়- 
দম্বালোড়িত চিত্তে বিবেকানন্দ ভূমিতলে বসিয়া পড়িলেন। শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের অসীম কৃপা, গভীর ভালবাসা, সন্সেহ ব্যবহীব, পধ্যায়ক্রমে 

উদ্দিত হইয়া তখহার বাখিত চিত্ত আত্মধিকারে ভরিয়া! উঠিল ! 
“সহসা তাহার অন্ধকারময় কক্ষ দ্ব্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়া 

উঠিল। ন্বামীজী অশ্রসজল নেত্র তুলিয়া দেখিলেন, তাহার জীবনের 

আদর্শ দক্ষিণেশ্বরের সেই অদ্ভুত দেব-মানব সম্মুখে দীড়াইয়। ! তাহার 
উজ্জ্বল আয়ত নেত্রদ্বয়ে স্মেহসকরুণ-ব্যথিত ভতনা। বিবেকানন্দ্ে 
বাক্ক্ষুত্তি হইল না, প্রহরকাল প্রস্তরমুন্তির মত ভূমিতলে বসিয়! 
রহিলেন। প্রভাতে শ্রীরামকৃষ্ণের এই অস্কৃত দর্শন তিনি মন্তিফের 

৩৪ 



পওহারী বাব! 

দৌর্ববল্য বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়৷ আগামী রজনীতে পুনরায় 
পওহারীবাবার নিকট যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। সেদিনেও সেই 
পু্ববৃষ্ট জ্যোতির্ময় মূর্তি তেমনিভাবে তাহার সম্মুখে দড়াইয়া ! 

এইরূপে সপ্তবিংশতি দিবস অতিবাহিত হইলে পর, একদিন মর্- 

বেদনায় ভূম্যবলুষ্ঠিত হইয়! আর্তন্বরে বলিয়া উঠিলেন, “না আমি আর 
কাহারও নিকট গমন করিব না। হে রামকৃষ্ণ! তুমিই আমার একমাত্র 

আরাধ্য, আমি তোমার ক্রীতদাস! আমার এ আত্মহারা দৌর্ববল্যের 
অপরাধ ক্ষমা করো, প্রভো 1৮ 

শেষ পধ্যস্ত এই যোগদীক্ষ। গ্রহণ করা ঘটিয়া উঠে নাই, কিন্ত 

পওহারীবাবার পুণ্যময় সঙ্গ ও তাহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ তরুণ সাধক 
বিবেকানন্দের জীবনে সেদিন এক বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। 

অশান্ত হৃদয়ে আনয়ন করে শাস্তির প্রলেপ । 

স্বামীজীর একনিষ্ঠ শিশ্কা, নিবেদিতা এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন, 
“ইনিই সেই সাধু ধাহাকে ত্বামীজী চিরকাল শ্রীরামকৃষ্ণের নীচেই 
আসন দিতেন। তথায় (গ্রাজীপুরে ) তিনি যে অমূলাধন লাভ 
করিলেন, তাহা অপর সকলের সহিত একত্রে সম্ভোগ করার জন্ত তিনি 

তুই মাস পরেই ফিরিয়া আমিলেন |» 

সাধন ভজনের নিষ্ঠার উপরই বাবাজী সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ 
করিতেন। বলিতেন, “যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি”-_অর্থাং সিদ্ধি আর 

সিদ্ধির উপায়, এ ছুইই সমান আদরের । শেষ বয়স অবধি তাহার 

নিজ জীবনে এই তত্ব প্রতিফলিত হইতে দেখা গিয়াছে। 

ভক্তি-সাধনা ও যোগসিদ্ধির উচ্চ চূড়ায় আরোহিত বাবাজীর 

দিনচধ্যায়, ইঞ্ট বিগ্রহের সেবা! পৃজায়, এক দিনের তরেও কোন ক্রটি 

ব। শৈথিল্য কেহ কখন! দেখে নাই। ইঞ্টদেব রামচজ্দ্রজীর পুল্জায় 

তাহার ষে অপার নিষ্ঠা ছিল, তাত্রকুণ্ ছলনা বড গা রর 

সেই নিষ্ঠা ফুটিয়া উঠিত। 



ভারতের সাধক 

কুর্থার আশ্রমে দুরদুরাস্ত হইতে উপনীত হয় অগণিত মুযুক্ষ 
সাধক ও পুণ্যকামী দর্শনার্থা। আর ধাবাজী থাকেন সাধনগুহার 
তত্যন্তরে, গৃহপ্রাচীরের অন্তরালে উপবিষ্ট । সেখান হইতে মধুর কণ্ঠে 
সবাইকে উপদেশ বর্ষণ করেন । বলিতে থাকেন, “বাবা১ তোমরা ষোল 

আন বিশ্বাস করো গ্রীভগবানকে | সব কিছুতে নির্ভর ক'রো তার 

ওপর, স্থির শান্ত হয়ে বসে থাকো । মার্জারী যেমন আপন ন্নেহে তার 

শিশুকে টেনে নিয়ে যায়, তেমনি তিনিও নিয়ে যাবেন সবাইকে তার 

নিরাপদ আশ্রয়ে 1৮ 
সর্ঘধ পাশ নাশ ন। হইলে সর্ববময় প্রভুর দর্শন কখনো মিলে নাঁ_ 

এই পরম তন্টি বাবাজী বারবার ভক্তদের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন। 
ভাবগদগদ কে বলেন, “*হৃদয় প্রভু ভগবান যে হচ্ছেন অকিঞ্চনের 
ধন। তাদের কাছেই তিনি ধরা দেন, তুচ্ছতম জাগতিক বস্ত্রটি 
অধিকার করার ইচ্ছাকেও যারা দিয়েছে বিসঙ্জন। যারা নিজের 

আত্মাকে পধ্স্ত আমার বলে ভাবতে চায় না, চায় না এই .বিশ্ব- 
প্রপঞ্চের কোন কিছু-_তারাই প্রভুর পরমাত্মীয় |» 

আত্মত্যাগের উপমা! দিতে গিয়া পওহারী বাবা ভরতের কথ 
টানিয়া আনিতেন। কহিতেন, “এ দাস লক্ষণের চাইতে ভরতের 

প্রেমভক্তিকে আরো বড় বলে মনে করে। রামজী বনে যাচ্ছেন, 

লক্ষণ বলে বস্লেন- দাদাকে ছাড়া তিনি প্রাণে বাঁচবেন না । তিনিও 

বনবাসী হলেন। ভরতকে রাম আদেশ দিলেন, “তুমি আমার হয়ে 
রাজ্য পালন করতে থাকো ।* ভরত তখনি তা করলেন শিরোধাধ্য্য 

বল্লেন-_-“বেশ, মহারাজ, তাই হবে। আপনার বিচ্ছেদে যদি আমার 
প্রাণও যায়, তবুও আমি এই কর্তব্য সাধনই করবো । আমার নিজের 
ইচ্ছেকে বিসর্জন দিয়ে আপনার ইচ্ছে অন্ুযায়ীই চালিয়ে যাবো এই 
রাজত্ব। সকলের কটুক্তি সয়েই তা করবো ।' ভরতের এই ত্যাগই 
তো হচ্ছে আসল আত্মত্যাগ । তার সাধন ছিল উচ্চতম স্তরের-_-প্রডুর 
ইচ্ছানুসারে নিজের সব ইচ্ছ। তিনি দিয়েছিলেন বিমর্জন।” 

২৩৬ 



পওহারী বাবা 

পওহারী বাবাকে একবার প্রশ্ন করা হয়, “বাবাজী মহারাজ, 
আপনি ঈশ্বরপ্রাপ্ত মহাপুরুষ _যোগবিভূতিসম্পন্ন বিরাট সাধক। 
অথচ আপনি কেন রঘুনাথজীর পুজার খুঁটিনাটি নিয়ে, হোমকর্মম 
ইত্যাদি নিয়ে, এত ব্যস্ত হয়ে পড়েন? আপনি সর্ববকর্মের অতীত--- 
আপনার কেন নবীন সাধকের মত আচরণ ?” 

বাবাজী শাস্তস্বরে উত্তর দিলেন, “সব সাধকই নিজের কল্যাণের 

জঙ্ক কর্ম করবে, এটা আপনারা ধরে নিচ্ছেন কেন? একজন কি 
অপর কারুর জন্য কর্ম উদ্যাপন করতে পারে ন! ?” 

নিরভিমানতার মুলকে পওহারী বাবা এমন করিয়াই উৎপাটন 
করিয়াছিলেন যে, কাহাকেও সাক্ষাংভাবে উপদেশ দিতে ব৷ শিহ্যহ্ে 
বরণ করিতে সহজে তিনি রাজী হইতেন না। আচাধ্যের পদ ব। 

মধ্যাদাকে সতর্কভাবে এড়াইয়া চলা ছিল তাহার চিরদিনের অভ্যাস। 
তবে কখনো কখনে। কথা বা আলোচন! প্রসঙ্গে তাহার হাদয়দ্ধার 

উন্মুক্ত হইয়া যাইত, আর আশেপাশে ছড়াইয়! পড়িত সাধনসমুজ্জল 
জীবনের রত্বরাজী । 

স্বামী বিবেকানন্দ একবার প্রন্ন করেন, “বাবাজী, সাধনা ও 

সিদ্ধির এই বিপুল এ্বর্য্য নিয়ে আপনি কেন জগতের কাছ থেকে 
এমন ক'রে লুকিয়ে থাকবেন ? কৃপা করে আপনি গুহা থেকে বেরিয়ে 

আনুন, মানব সমাজে ছড়িয়ে দিন আপনার অমূল্য অবদান ।” 
বাবাজীর আননে খেলিয়া বায় চকিত হাসির ঝলক । ম্বামীজীকে 

তিনি এক হাস্যরসাত্মক গল্প শুনাইয়া দেন-_ 

একবার একটি ছৃষ্ট লোক গহিত কাজ করিতে গিয়া ধর! পড়ে। 

গ্রামের সবাই মিলিয়া জোর করিয়া! তাহার কাণ কাটিয়৷ দেয়। 
লোকটির তে! মহা বিপদ! এই কাট। কাণ নিয়া কোন্ লজ্জায় সে 

লোকালয়ে চলাফের! করিবে? অবশেষে সে স্থির করিল, জনসমাজে 

আর থাকা নয়, এবার বসবাস করিবে কোন নিভৃত স্থানে । 

ব্যাস চর্মমের আসন বিছহিয়া লোকটি বনের ধারে বসিয়া থাকে। 

৮৭ 



ভারতের সাধক 

আর কাহাকেও দেখিলে, চোখ বুজিয়৷ ধ্যান জপের ভান করে। 

বল্সা বাছল্য, এই মৌনী, কাণকাটা সাধুর খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িতে 
দেরী হয় নাই। দূর দৃরাস্ত হইতে দর্শনার্থীরা এই নিজ্জন বনে আসিয়া 

জড়ে হইতে থাকে। 
কয়েক বংসর পরে এক ভক্ত যুবক সেখানে আসিয়া উপস্থিত 

হয়। মৌনী মহাত্মার আশ্রয়ে থাকিয়া। সে সাধন ভজন করিতে চায়, 
কোনমতেই এই উৎসাহীকে নিরস্ত করা গেল না। 

কাণকাট! সাধু এবার তাহার মৌন ভঙ্গ করে। মৃদ্ন্বরে যুবকটিকে 

বলে, “বৎস, কাল ভোৌরবেলায় অভীষ্ট তোমার পুর্ণ হবে একখানা 

ধারালে। ক্ষুর নিয়ে এখানে উপস্থিত হ'য়ো৷ 1৮ 

নির্দেশ মত যুবকটি পরদিন আসিয়া উপস্থিত। কাল বিলম্ব না 

করিয়। সাধু তাহাকে বনের এক নিভূত কোণে নিয়া যায়। ধারালো 

এক ক্ষুর দিয়া চকিতে ছেদন করে তাহার নাসিকা। তারপর সাসম্বনার 

সুরে কহিতে থাকে, “ওহে এই পন্থা অনুসরণ করেই আমি এই 

আশ্রমে দীক্ষিত হয়েছি। আজ তোমায় যেমন ক'রে দীক্ষা দিলাম 

তেমনি ক'রে তুমিও এবার হতে আর সবাইকে দীক্ষা দাও।” 

যুবকটি ততক্ষণে লক্জায় ক্ষোভে মাটিতে মিশিয়। গিয়াছে। চুড়ান্ত 
বৌকামী সে করিয়াছে । কিন্তু এখন উপায়? কাহারো কাছে এই 

নাসা কর্তনের কথ। খুলিয়া বলারও যে! নাই। 

কিছুদিন আত্মগোপন করিয়া থাকার পর সেও অপর সাধন- 

কাঁমীদের এমনিভাবে দীক্ষা দিতে থাকে । অচিরে গড়িয়া উঠে এক দূর 

বিস্তারী নাককাট সাধুসম্প্রদায় ।__ 

গল্প শেষ হয়। বাবাজী হাসিয়া স্বামীজীকে কহেন, “বাবা, এ 

দাসকেও কি এমনিতর এক সম্প্রদায়ের প্রবর্তক হয়ে বসতে হবে” 

স্বামীজী অনুযোগ দিয়! বলেন, “বাবাজী মহারাজ, ভগবত কৃপায় 
আপনি এমন বিরাট এনী শক্তির, এঁশী প্রেমের অধিকারী । তকে 
কেন প্রকান্টে জীবের কল্যাণে আপনি অবতীর্ণ হবেন না ?» 

তা 



পওহারী বাবা 

শান্ত, দৃঢ় কণ্ঠে পওহারীবার! উত্তর দেন, “বাবা কি তবে একথাটা 
ভাবতে পাবেন না যে, শরীর-নিরপেক্ষ হয়েও একটা মন তার 
চারদিককার অগণিত মানব-মনকে প্রভাবিত করতে পানে গ দেখাতে 

গারে সত্যকার কল্যাণের পথ ?” 

১৩০৫ সনের জ্যৈষ্ঠমাস। রাত্রি সবে শেষ হইযাছে। প্রতাঘের 
মাকাশ গাত্রে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে উদয়াচলের রক্তিম আভা । 
ভক্ত ও সেবকেরা প্রাতঃস্নানের জন্য তোড়জোড় করিতেছেন । হঠাৎ 
দেখা গেল, আশ্রমের ভিতরক|র যে প্রকোন্ঠ প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া 
বাবাজী নিজেকে আড়াল করিয়া বাখিয়াছেন, তাহা হইতে প্রচুর ধুম 
নির্গত হইতেছে । 

সকলে মহা ব্যক্ত হইয়া পড়িলেন। অসতর্কতার ফলে ঘরে আগুন 
লাগে নাই তো! 

দুই একটি ভক্ত রাত্রি থাকিতেই শষ্য ত্যাগ করিয়াছেন। তাহারা 

কহিলেন, যে ঘর হইতে ধূম নির্গত হইতেছে তাহার পাশেই বাবাজীর 
ঠাকুর ঘর । সেখানকার চন্দন-ঘষা এবং পুজার আয়োজনের শব 

তাহাদের কাণে আসিয়াছে | মনে হইতেছে, বাবাজী মহারাজ আজ, 

বিশেষ কোন সঙ্কলিত পূজার অনুষ্ঠানে ব্যস্ত । আর সে কাজ শুরু 
হইয়াছে রাত্রি হহতে। তবে তিনি, যে নিরাপদে আছেন তাহাতে 
সন্দেহ নাই । 

দেখিতে দেখিতে ধূমরাশি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। 
আশ্রমিকেরা আডিনায় ক্ুড়ো হইয়াছেন । গ্রাম হইতে বহু ভক্ত ছুটিয়া 

আসিয়াছে । সবারই চোখে মুখে আতঙ্কের ছায়া ৷ বাবাজীর হোমের 

ধোয়া এ তো নয়। নিশ্চয়ই ভিতরে অগ্নিকাণ্ড শুরু হইয়াছে । 

পওহারীবাবার আদেশ ব্যতীত আশ্রমের অভ্যন্তরে কাহারো 

প্রবেশ করার যো নাই। কিন্তু বাবান্তীর সেবক ও ভ্রাতুষ্পুত্র বদরী- 
প্রসাদ আর বেশীক্ষণ স্থির থাকিতে পারিলেন না । পার্শস্থ গৃহের 
ভাঃ সাঃ (৬) ১৪ . ২০৯ 
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ছাদে উঠিয়া তিনি নীচের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন ৷ সঙ্গে সঙ্গে 
অজানা আশঙ্কায় তাহার হৃদয় কাপিয়া উঠিল। একি ! সারা পূজার 
গৃহই যে দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠিয়াছে। 

কিন্ত এ সময়ে বাবাজী মহারাজ কোথায়? তাহাকে তো দেখা 

যাইতেছেনা ! অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে বিপন্ন হন নাই তো? 
বদরীপ্রসাদ চীৎকার করিয়া কহিলেন, “মহারাজ আপনি.কোথায়? 

নিরাপদে আছেন তো৷ ? কৃপা ক'রে আমাদের একবার ভেতরে ঢুকতে 

আজ্ঞা দিন। এ আগুন এখনি নিভিয়ে ফেল্ছি।” 
কিন্তু বাবাজীর কোন সাড়াশব্দই নাই । বদরীপ্রসাদ উদ্ত্রাস্ত 

করিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না । 
এমন সময়ে ভীত চকিত নেত্রে দেখিলেন, পওহারীবাবা ধীর 

পদক্ষেপে অউনে আসিয়া দীড়াইয়াছেন। সগ্যস্নাত মহাপুরুষের দীর্ঘ 
কেশরাশি সারা পৃষ্ঠদেশে আলুলায়িত। যে আলখাল্লা দ্বারা দেহ সর্ব 
সময়ে আবৃত থাকে আজ তাহা উন্মোচন করিয়া কাধে ফেলিয়াছেন । 
কোমরে জড়ানো রহিয়াছে কুশরজ্জুতে বাঁধা এক ফালি কৌপীন । 

অগ্নির আভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে বাবাজী মহারাজের মুন্তি। 
সুঠাম, সমুন্নত দেহখানি ঘৃতে বিলেপিত হইয়া চক্চক্ করিতেছে । 

নির্বাক, নিস্পন্দ হইয়া তিনি ফ্াড়াইয়া আছেন । বড় রহস্যময়, বড় 
মহিমময় তাহার এ মৃত্তি। 

কমগ্ডলু হাতে নিয়া বাবাজী ধীরপদে অগ্নির লেলিহান শিখার 

নিকটে আপিয়া দাড়াইলেন। আকাশের দিকে কিছুক্ষণের জন্য 
করিলেন দৃষ্টিপাত । সম্মুখে আগাইতে যাইবেন এমন সময় সেবক 
বদরী প্রসাদ দূর হইতে আকুলত্বরে কাদিয়া৷ উঠিলেন। 

একবারের জন্য তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বাবাজী অবলীলায় 
প্রবেশ করিলেন সেই জলস্ত কক্ষে । 

সকলেই ব্যাকুলভাবে আগাইয়া আসিয়া দেখিলেন সে মর্মাস্তিক 
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পওহারী বাবা 

দৃশ্য । কাহারো আর বাকৃক্ফুত্তি হইল ন!। প্রত্যক্ষদরশ্শীদের মুখে এই 
দৃশ্যের কথা শুনিয়া ভক্ত গগনচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন-_ ্ 

“পওহারী বাবা হোমকুণ্ডের সম্মুখে কম্বলের আসনে উত্তর মুখ 
হইয়া পল্মাসনযোগে মঞ্চআছেন ও তাহার পবিত্র দেহ অগ্নিশখায় দগ্ধ 

হইতেছে । হস্তের অবলম্বন “আশা” কাষ্ঠের যোগদণ্ড, নিকটে স্থাপিত 
রহিয়াছে । চতুদ্দিকে ঘ্বৃতের কলস ভাণ্ড, কর্পুর, ধৃপধুনা এবং 
নানাবিধ হোমের দ্রব্য সকল সঙ্জিত রহিয়াছে । ভক্ত স্ৃগুনাথ এই 
দৃশ্য দেখিবামাত্র অধীর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাদিয়া উঠিলেন | তখন 
আরও অন্যান্য লোক সকল সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন । দেখিতে 
দেখিতে মহাযোগীর ব্রহ্মরন্ধ বিদীর্ণ হইয়া গেল । পুরাকালের শরভঙ্গ 
ধষি প্রভৃতির ন্যায় সাধনান্তে অভীষ্ট বস্তু লাভ করিয়া স্বকৃত 

হোমাগ্্রিতে দেহ বিসর্নপূর্র্বক মহাযোগী মহাধামে চলিয়া গেলেন ।” 

মহাখ্ত্বিকের জীবনযজ্ঞ অনেকদিন আগেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে । 

আত্মজ্ঞানের আগুনে সর্ববসংস্কার হইয়াছে ভস্মীভূত। এবার তাই 

নিজেই মরদেহটি নিজের রচিত হোমকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন । 

জীবনলীলার উপর টানিয়া দিলেন চিরবিরতির যবনিকা । 

গাজীপুর অঞ্চলের সহস্র সহত্র মানুষ হারাইল তাহাদের এক 

পরমাশ্রয়কে । অগণিত ভক্ত ও সাধকের অন্তরে নামিয়া আসিল 

শোকের কৃষ্ণছায়৷ । 
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ঘোগী ক্রিপুন্লিঙ্গ 
নানা তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রহ্মচারী বেণীপ্রসাদ সে-বা: 

রামেশ্বরে আসিয়৷ পৌছিয়াছেন। মন্দির-চত্বরে পা দিয়াই হৃদয় তাহা; 

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল । ভারতের শৈব সাধকদের এক মহাতী 
এই রামেশ্বর। দ্বাদশ জ্যোতিলিলগের অন্যতম | দেবাদিদেবের এই 

পুণাময় প্রতীক দর্শনের ইচ্ছা বেণীমাধবের বহুদিন যাবৎ রহিয়াছে 
সে ইচ্ছা এবার পূর্ণ হইল। 

আরো মহা আনন্দের কথা- প্রভু রামেশ্বরের মন্দির ঘিরিয়া আং 
সমারোহের অন্ত নাই। বিশেষ পুণ্যযোগ উপলক্ষে এক বৃহৎ মেল 
এখানে অন্ধুঠিত হইতেছে। দুর দুরাস্ত হইতে আসিয়াছে পুণ্যাথ 
হাজার হাজার নরনারী | হাসি, আনন্দ, নাচ গানে চারিদিক ভরপুর 
মাঝে মাঝে গগন কীপাইয়া জনসংঘ হইতে উত্থিত হইতেছে রামেশ্ব 
মহাদেওজীর জয়ধ্বনি । 

বেণীপ্রসাদের মনপ্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে। ধুলা পায়ে তাড়াতা্ 
সোপান বাহিয়া উঠিয়া দেবদর্শন করিলেন । তারপর স্নান-তর্পণ শে 
মন্দিরের জগমোহনে গিয়া বসিলেন বিশ্রামের জন্য | 

ক্ষুধার উদ্রেক খুবই হইয়াছে, গতকাল হইতে এক টুকরা ফল ব 
একমুষ্টি অন্ন জোটে নাই। অযাচকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া আছেন, তাই 
কাহারে কাছে খাগ্ চাহিবেন নাঁ। যাহা করেন বাব! রামেশ্বর--এই 
ভাবিয়া দেয়ালে হেলান দিয়া বসিলেন। দেহ বড় শ্রাস্ত, নয়ন শীঘ্রই 
মুদিয়া আসিল । 

“বেণীপ্রসাদ, বেটা, কাহে চুপচাপ ব্যয়ঠে ছয়ে হো? বছৎ ভুখ. লাগি 
হায় না?”-_ শোনা গেল পাশের অলিন্দ হইতে গম্ভীর কণ্ঠের আওয়াজ । 

থতমত খাইয়া বেণীপ্রসাদ নয়ন মেলিলেন। তাই তোঃ এ বিদেশ 
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যোগী ত্রিপুরলিঙ 

বিভূ'ই-এ তীহার নাম ধরিয়া এমন করিয়া কে ডাকিল! ক্ষুধার্ত 
কিনা, সে কথাই বা এমন নেেহভরে কে জিজ্ঞাসা করিতেছে ? 

এবার সম্মুখে আসিয়া ঈ্াড়ান এক বিরাটাকার উলঙ্গ সম্্যাসী। 

মানুষ নয়, এ যেন মেনাক পর্বত ! বেণীপ্রসাদ বিস্ময় বিমুঢ় হইয়া 
চাহিয়া আছেন, মুখে একটি কথাও সরিতেছেন]। 

সন্ন্যাসীর চেখে মুখে প্রসন্নতার ছাপ । কমগ্ুলুতে হাত দিয়া ছুইটি 
স্থপক্ক বেল বাহির করিয়া দিলেন। কহিলেন, *বেটা, ইহ ফল তো 

পহলে খা লো ।” 

ক্ষধার তীব্রতা অন্বীকার করাব উপায় নাই। তাছাড়া, এই 
ভীমকায় সন্ন্যাসীর প্রদত্ত বস্তু প্রত্যাখ্যান করার সাহসই বা কই? 
বেণীপ্রসাদ অগ্লি পাতিয়া ফল ছুটি গ্রহণ করিলেন । ভোজন শেষে 
শুরু হইল অস্তরঙ্গ আলাপ । সে আলাপের মন্ত্র এইরূপ £ 

“বেটা, তুমি আমায় চিনতে পারোনি, কিন্ত আমি তোমায় ঠিকই 
চিনেছি। আমি যে এই তীর্থে তোমার জন্যই এ ক'দিন অপেক্ষা 
ক'রছি। কাল তোমায় দীক্ষা দিয়ে তবে আমার ছুটি ।” 

“কিস্ত বাবা, আপনাকে যে আমি চিনতে পারছিনে | কৃপা ক'রে 

আপনার পরিচয় দিয়ে এ অধমের কৌতৃহল নিবৃত্ত করুন|” 

“বেণীপ্রসাদ, কনৌজে তোমার বাড়ী কিনা ?” 

“তোমার পিতা জীবেশ্বর তেওয়ারীর কাছ থেকে হিমালয়-তরাইর 

এক মহাত্সা তোমায় নিয়ে গিয়েছিলেন--এতকাল তিনিই ছিলেন 

তোমার শিক্ষার । তাই নয় ?” 
“মহারাজ অন্তরধ্যামী ! যা বলছেন তা ঠিক ।” 
“বিঠৌরে দেহত্যাগ করার সময় সেই মহাত্মা কি বলে যান নি, 

তুমি রামেশ্বর তীর্ণে পাবে তোমার দীক্ষাপ্ডরুর সন্ধান, লাভ করবে 
ঈপ্সিত দীক্ষা?” 

বেণীপ্রসাদের সব মনে পড়িল । সন্স্যাসীর কথা বর্ণে বর্ণে সত্য । 
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ভারতের সাধক 

রামেশ্বরেই তো তাহার দীক্ষালাভের কথা ! এযে তিনি এতদি' 
ভুলিয়াই ছিলেন । কিস্তু কে এই ভীমভৈরবকাস্তি সন্ন্যাসী ? এত কথ 
ইনি কি করিয়া জানিলেন 1 ইনি যে মহাশক্তিধর, তাহাতে সনদে 
নাই । কিন্ত, ইনিই কি তাহার চিহিিত গুরু? ইহারই কাছে নিতে 
হইবে দীক্ষাবীজ 1 ইহাই কি ঈশ্বরের নির্দেশ ? 

সন্ন্যাসী এতক্ষণ দ্াড়াইয়া ্াড়াইয়া মৃছ্ মধুর হাসিতেছিলেন 
এবার কহিলেন, “বাচ্চা, তোমার শিক্ষাপ্ডরু মহাত্মাজী আমায় সনির: 

অনুরোধ জানিয়ে গিয়েছেন তোমায় আশ্রয় দেবার জন্য । কার 
প্রত্যুষে রয়েছে অতি শুভ লগ্ন । সমুদ্রে স্নান ক'রে তুমি তৈরী থেকে৷ 
আমি তোমায় দীক্ষা দেবে! 1” 

পরদিন একদল প্রবীণ সন্গ্যাসীর সমক্ষে বেণীপ্রসাদের দীক্ষা সম্প 
হইয়া গেল । স্ুগৌর সুঠাম তন্তু, তেজঃদীপ্ত এই তরুণ ব্রহ্মচারীকে ০ 
একবার দেখে, সে-ই বোধ করে অপুবর্ব আকর্ষণ । অচিরেই ভি 
মেলাপ্রানে সুপরিচিত হয়ে উঠেন । 

নবদীক্ষিত সন্যাসীর নাম হইল ত্রিপুরলিঙ্গ স্বামী । 

পরদিন দীক্ষাদাতা সন্ন্যাসী বেণীপ্রসাদকে এক নিভৃত স্থানে নিয় 
গেলেন । প্রশাস্ত স্বরে কহিলেন, “বেটা, এবার থেকে কিস্তু শুরু হলে 

তোমার নৃতন জীবন । যে বীজ তোমার সাধনসত্তায় রোপিত হ'লো 
কালে তা৷ হয়ে উঠবে মহীরুহ। একান্ত নিষ্ঠায় এই বীজ জপ ক' 
যাবে । যে নিগুট সাধনপ্রণালী দেওয়া হোল তা মনপ্রাণ দিয়ে ক'রে 

অনুসরণ । আশীর্বাদ ক'রছি, তুমি আগুকাম হও 1৮ 

রামেশ্বরের সেদিনকার এই ভীমকায় সন্ন্যাসী হইতেছে 

ভারতবিশ্রুত মহাযোগী ত্রেলঙ্গন্বামী। উত্তরকালে কাশীধামে; 
সচল বিশ্বনাথ নামে ষিনি পরিচিত হইয়া উঠেন। | 

রামেশ্বরের সেদিনকার মেলাক্ষেত্রে, বেণীপ্রসাদের কাছে স্বামীজ 
নিজেই কৃপা করিয়া! আসিয়া উপস্থিত হন ! তরুণ সাধকের জীবনে 
এই মহাসন্ন্যাসী আবিভূ্ভ হন এক চলমান এশী আশীরর্বাদরূপে । 
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যোগী ত্রিপুরলিঙগ 

নব দীক্ষিত এই বেণীপ্রসাদ উত্তরকালে পরিচিত হন যোগী 

ব্রিপূরলিঙ্গ স্বামী নামে। ঢাকার উপৰষ্ঠে, স্বামীবাগে অধিঠিত হইয়া 
এই মহাত্মা! অদ্ধ শতাব্দীরও উপর তাহার কৃপারশ্ি বিস্তারিত করেন, 
লীলাময় জীবনে প্রদর্শন করেন যোগবিভূতির অজত্র ইন্দ্রজাল। 

শত শত'নরনারী তাহার কল্যাণ স্পর্শে উজ্জীবিত হইয়া উঠে, প্রাপ্ত 
হয় অধ্যাত্লোকের দিগ দর্শন । 

কনৌজের জীবেশ্বর তেওয়ারী ছিলেন এক মহা ভাগ্যবান ব্যক্তি । 

শাস্ত্রবিদু ও সাধননিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল। বহু রাজা 
মহারাজ! তাহাকে গুরুর মত মান্য করিতেন। ইহাদের দান ও 
পৃষ্ঠপোষকতায় তেওয়ারীজীর সমৃদ্ধি দিনের পর দিন বাড়িয়া চলে। 
কয়েক লক্ষ টাকার ভূসম্পন্তির তিনি অধিকারী হন । 

ভগবৎ-সাধনা, সামাজিক মর্যাদা ও বৈষয়িক সমৃদ্ধি, কোন দিক 

দিয়াই জীবেশ্বর তেওয়ারীর জীবনে অভাব কিছু নাই । লক্ষ্মীমত্ত এই 
মানুষটির গৃহে পুজা অর্চনা, দানধ্যান সর্বদা লাগিয়াই আছে । কখনো 
কোন পুণ্যযোগ উপস্থিত হইলেই তেওয়ারীজীর উৎসাহের সীমা 

থাকেনা, পতী শিউ-পিয়ারীকে সঙ্গে নিয়া তীর্ঘধন্থী করিতে বাহির 

হইয়া পড়েন । 

সেবার তীর্থরাজ প্রয়াগে মাঘমেলার উৎসব চলিয়াছে । কল্পবাস ও 

ন্নীন তর্পণ উপলক্ষে তেওয়ারী দম্পতি সেখানে গিয়া উপস্থিত । 

হরপিয়ারী তখন আসন্গপ্রসবা । কিন্ত তাহা হইলে কি হয়, পুণ্যের 
লোভ তাহার বড় প্রবল | এ স্যোগ ছাড়িতে রাজী নন । 

ত্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলিয়! স্থির করিলেন, ত্রিবেণী সঙ্গমে তাহার! 

একমাস কাটাইয়া আসিবেন । 

জপ তপ, স্নান তর্পণে পরম আনন্দে দিন কাটিতেছে। চারিদিকে 
সাধু সন্ন্যাসী ও পুণ্যার্থীর ভীড় । প্রতি জমায়েতে চলিয়াছে ভাগ্ডারার 
উৎসব হুল্লোড । 
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রোজকার পুক্তা পাঠ শেষ হইলেই জীবেশ্বর তেওয়ারী সাধুদের 
জমায়েত ও আখড়ায় মনের আনন্দে ঘুরিয়া বেড়ান । সেদিন হঠাৎ 
বঁসির তটে এক পুর্ধপরিচিত মহাত্মার সাথে তাহার দেখা । ইনি 
এক বিশিষ্ট যোগী। বন্ুপূর্ধে, কি জানি কেন জীবেশ্বর তেওয়ারীর 
উপর তাহার কৃপাদৃষ্টি পড়িয়াছিল। তাই এতদিনের ব্যবধানেও আজ 
অবধি তিনি তাহাকে ভুলিতে পারেন নাই । 

বিশ বংসর আগেকার কথা । কনৌজের প্রাসাদোপম ভবনে 

জীবেশ্বর একদিন বসিয়া আছেন । বয়স্যদের সঙ্গে চলিতেছে নানা রঙ্গ 

রসিকতা । এমন সময় জটাজুটধারী, তেজঃপুগ্তকলেবর এই যোগী 
সেখানে আসিয়া উপস্থিত । দর্শনমাত্রেই মনে হইল, ইনি এক উচ্চ 
ভরের মহাত্মা | 

জীবেশ্বর সসম্মানে তাহার অভ্যর্থনা করিলেন । বিশ্রাম ও স্রান- 
তর্পণের পর পুরী মালপোয়া সহযোগে তাহাকে পরিতোষপূর্ধবক 
ভোজন করানো হইল । 

যোগীবরের নিয়ম আছে, কোথাও তিনি রাত্রিবান করেন না। 
সেইদিনই সন্ধ্যায় সবাইকে আশীষ জানাইলেন, তারপর প্রস্তুত 
হইলেন স্থান ত্যাগের জন্ত | 

বিদায়ক্ষণে তেওয়ারীঙ্ী যুক্তকরে কহিলেন, “বাবাঃ আমার পরম 

সৌভাগ্য, আপনার মত মহাত্মার সেবার সুযোগ পেলাম । কিন্তু মনে 
আমার অভিলাষ ক্তেগেছে, আপনাকে বড় রকমের কিছু ভেট 

দিই । শিউজির কৃপায় বিত্তবিষয়ের আমার অভাব নেই । আপনি 

এ থেকে কিছু গ্রহণ ক'রে আমায় কৃতার্থ করুন। আমার ইচ্ছে, 

আপনার সেব'র জন্য. একটা আশ্রম তৈরী ক'রে দিই | এজন্য জনি- 

জমা, টাকাকড়ি যা প্রয়োজন, হুকুম করুন|” 

যোগী হাসিয়া কহিলেন, “তেওয়ারী, বেটা, পরমাত্মা তোমার 

মঙ্গল করুন। ধনের প্রকৃত সদ্বাবহার তুমি ক'রতে চাও, এতো ভাল 
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কথ!। কিন্তু বেটা, আশ্রম বানিয়ে একটা বড় সংসারের ঝামেল! আমি 

কেন পোহাতে যাবো, বলতো ? তবে হ্যা, তোমার কাছ থেকে দান 
আমি কিছু নেব । কিন্তু যখন তা চাইবো, দেবে তো?” 

“বাবা, শিউজীর নামে শপথ ক'রে বলছি, আপনাকে আমার 
অদেয় কিছুই নেই । কি আপনি চান, দয়া ক'রে বলুন 1” 

“এখন নয় বেটা, সময় এলে আমার ভিক্ষের কথা আমি জানাবো । 

পরে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হবে। তখন জানাবো আমার 

ইচ্ছা । আর সে ইচ্ছা পূরণ করার মত শক্তিও পরমাত্মা তোমায় 
দেবেন |” 

অতঃপর বনপথের ঘনায়মান অন্ধকারে যোগী ধীরে ধীরে অদৃশ্য 
হইয়া গেলেন । . 

ইতিমধ্যে দীর্ঘ দিন কাটিয়া গিয়াছে । তেওয়ারীজীর ভাগ্যে 
মহাত্মার দর্শন লাভ আর হয় নাই। এতদিন পরে আজ হঠাৎ ত্রিবেশী 
সঙ্গমে তাহার সাক্ষাৎ পাইয়া পণ্ডিতের আনন্দের সীম! রহিল না। 

সোংসাহে তাহাকে নিজের আবাসে নিয়া আসিলেন । পাগঅর্ধ্য দিয়া, 
সন্ত্রীক ভক্তিভরে করিলেন অভ্যর্থনা । গু 

ঘোগীবরের চোখমুখে ফুটিয়া উঠিল প্রসন্নতার দীপ্তি । আশীর্বাদ 
জ্ঞাপনের পর কহিলেন, “বেটা, দেখতে পচ্ছি, তোমরা মক্তলমত 

আছো, বেশ আনন্দেও রয়েছে। |” 

ঘোগী একবার হরপিয়ারীর দিকে তাকাইলেন । তারপর শ্মিত- 

হাস্তে কহিলেন “জীবেশ্বর, তোমায় একটা সুখবর আমি আক দেবো । 

আমার মাঈজী পূর্ণগর্ভা । এই তীর্থরা্ত প্রয়াগেই পরমান্সার কৃপায় 
তিনি এক সুলক্ষণযুক্ত পুত্র প্রসব করবেন । এ পুত্র হবে অসামান্য 

যোগবিভৃতিসম্পন্ন মহাপুরুষ । আগামী পরশু মৌনী অমাবস্যার স্নান । 
এ দিনই মাঈজীর কোল জুড়ে আসবে সেই শিশু 1” 

স্বামী স্ত্রী উভয়ে আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সাষ্টাঙ্গ প্রণত 

হইলেন মহাতআ্ার চরণতলে । 
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অতঃপর মহাত্মা! যাহা বলিলেন, তাহা শুনিয়া পণ্ডিত জীবেশ্বর ' 

হরপিয়ারী চমকিয়া উঠিলেন । 

প্রশান্ত স্বরে তিনি কহিলেন, “বেটা, তোমার বোধহয় মনে আছে 

বহু বৎসর আগে কনৌক্তে যখন আমাদের সাক্ষাৎ হয়, তখন তু 
আমায় ধনরত্ব ভেট দ্রিতে চেয়েছিলে | একটা আশ্রম বানিয়ে দিতে 

উৎসাহ দেখিয়েছিলে ।” 

তেওয়ারী .যুক্তকরে কহিলেন, “হা! মহারাজ, আমি সে সব কৎ 
আজো ভুলিনি 1” 

“আমি তখন বলেছিলাম, তোমার এ ভেট আমি পরে নেব 

এবার সময় হয়েছে, বেটা । তোমার নবজাত পুত্রকে আমি ভেটরূণ 

গ্রহণ করতে চাই। এ জন্যই প্রয়াগতীর্থে আমার আগমন । আশ 

করি তোমার মত ধর্্মনিষ্ঠ, পণ্ডিত ব্রাহ্মণ তার কথার খেলাপ কর 
না। এই পুত্র তুমি আমার কাছে উৎসর্গ করবে । একে আমি গে 
তুলবেো৷ আমার যোগসাধনার উত্তরাধিকারীরূপে 1৮ 

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। পণ্ডিত জীবেশ্বর ও হরপিয়ারীর ম: 

বার ধীর তুলিতে লাগিল আশঙ্কায় ও নিরানন্দে। 

উভয়ে শিবজীর আরাধনা করিয়াছেন, শিবকল্প পুত্র কামন 
করিয়াছেন। ভগবৎ কৃপায় এবার যদিই বা সে আশা পুর্ণ হইবে 
যাইতেছে, ভাগ্য তাহাতে বাদ সাধিতে চায়। এমন সম্ভান লা 

করিয়াও তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবেন না? এ ছুঃখ যে কোথাং 

রাখার ঠাই নাই। 

সন্যাসীর কথা বারবার তাহাদের মনে আলোড়ন ফুলিতে থাকে 

কোন সান্তবনাই খু'জিয়া পান না । 

শুভ লগ্নে হরপিয়ারী দেবী মৌনী অমাবস্যার দিন এক অনিন্দা' 

সুন্দর শিশুপুত্র প্রসব করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই মহাত্মা কয়েকটি 
শিষ্যসহ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন | 
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নবজাতককে কাছে আনা হইলে মহাত্মা জীবেশ্বরকে কহিলেন, 
“বেটা, গীতার সেই পুণ্যগ্লোকটি স্মরণ কর--শুচিনাং গ্রীমতাং গেছে 
যোগত্রষ্টাভিজারতে । এ শিশু পুবর্জীবনে ছিল এক বিশিই যোগী। 

তোমার ঘরে সে জন্ম নিয়েছে বটে, কিন্তু ভোগৈশ্বর্য্ের মোহে কোন 

দিনই জড়িয়ে পড়বে না। গৃহস্থাশ্রমে এ শিশুকে রাখতে যেয়োনা, 
তাতে এর কল্যাণ হবেনা । আর শোন, বেটা । তোমার ক্গাছ থেকে 

আজ আমি এই শিশুকেই দান হিসাবে নিতে এসেছি । আমার হাতে 
একে সপে দাও । পুর্ব প্রতিশ্রুতি পালন কর ।” 

একদিকে সত্য পালন, ধর্মরিক্ষা । অপর দিকে পুত্রস্সেহ | প্থীর 

অশ্রসজল নয়নের দিকে তাকাইয়! তিনি আরে বিপদে পড়িলেন। 

কিন্ত উপায় কি? অগ্রিশিখাতুল্য এই সন্্যাসীকে প্রত্যাখ্যান করার 

মত সাহস তাহার নাই । তাছাড়া, সারা জীবন একনিষ্টভাবে যে ধর্মকে 
আকডিয়া ধরিয়া আছেন, আজ সে ধর্ম হইতে কি করিয়া বিচ্যুত 

হইবেন ? 
নিজের মনকে তিনি দৃট় করিলেন, পত্তীর কোল হইতে শিশু 

পুত্রকে টানিয়া নিয়া, স্থাপন করিলেন সন্যাসীর অঙ্কষে। 

এক দৃষ্টে শিশুর দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয থাকিয়া মহাত্মা তাহাকে 
আশীব্বাদ করিলেন । সঙ্গী সন্াসী শিষ্যদের কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইল 
পরমাস্থ্ার মহিমাস্থচক স্তবগাথা । 

কিছুক্ষণ পরে মহাপুরুষ এই শিশুকে পণ্ডিতের কাছে ফিরাইয়া 
দিলেন | কহিলেন, “আজ থেকে এর ওপর তোমাদের কোন অধিকারই 

রইল ন]। সন্গ্যাসজীবনের জন্য, সর্র্বত্যাগী যোগী-জীবনের জন্য, চিরতরে 
এ শিশু চিহ্নিত হ'য়ে থাকলো । তবে আজ তোমাদের কাছেই একে 

আমি গচ্ছিত রেখে গেলাম । সময় হলেই বৈদিক সংস্কারাদি ক'রে, 

একে আমার কাছে নিয়ে যাবো 1৮ 

সন্গ্যামীর! প্রস্থান করিলেন ৷ জীবেশ্বর ও হরপিয়ারী কুটির ,হ্বারে 
দাাযা বতিলন ছিত্রাপিতির মত । 
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প্রয়াগ সঙ্গমের উৎসব ও ধর্মানুষ্ঠান সব শেষ হইয়া গেল । এবার 
পণ্ডিত জীবেশ্বরকে কনৌজে ফিরিতে হইবে। তখনকার দিনে গোশকট 
ছাড়া অন্য কোন ভাল যানবাহন ছিলুনা ৷ মালপত্র ও লোকলস্কর নিয়! 

দুইটি গাড়ীতে তিনি রওনা হইলেন । 

ছুই ধারে গহন বন, মধ্য দিয়া চলিয়াছে অপরিসর দীর্ঘ পথ । 

গোশকট ধীরে ধীরে আগাইয়া চলিয়।ছে। 

রাত্রির অন্ধকার ক্রমে ঘনাইয়া আসিল । শিশুটিকে কোলে নিয়া 
হরপিয়ারী দেবী নিদ্রায় চলিয়া পঁড়িলেন । তেওয়ারীজীর চোখে কিন্তু 

ঘুম নাই। এই বনপথে চোর ডাকাতের বড় ভয়, তাই তাহাকে 
সারা রাতই জাগিয়া৷ থাকিতে হইবে । 

মাঝে মাঝে তাহার কাণে আসিতেছে গাড়োয়ান, বরকন্দাজদের 

কথাবার্তা । কেহ বলিতেছে, “রাত্রে কিন্তু এ পথে চল৷ বড় কঠিন; 

দুর্ধর্ষ ডাকাতেরা বনের ঝোপঝাড় হতে কখন যে বাঁপিয়ে পড়ে 

ঠিক নেই ।” কেহবা আস্ফালন করিতেছে, “রেখে দে তোর কথ! 

কত ডাঁকাত দেখেছি, লাঠির চোটে টিটু করেছি কত ব্যাটাকে । 

ভয় কিরে? রোহিল খণ্ডিয়াদের চাইতে কনৌজ বালা কি 

কমজোর ?" 

কিছুক্ষণ পথ চলার পরই হঠাৎ শোনা গেল হা-রে-রে-রে বিকট 
চীৎকার । নিমেষমধ্যে লাঠিবল্পমধারী ডাকাতেরা পণ্ডিতের গাড়ী 
ঘিরিয়া ফেলিল। 

রোহিলখগ্ডিয়াদের হটাইবে বলিয়৷ যে ভৃত্য ও বরকন্দাজেরা 

বাহ্বাস্ফোট করিতেছিল তাহারা বীরত্ব প্রকাশের আর সুযোগ পায় 
নাই। গাড়ীর মৃহ্ব ঝাঁকুনির ফলে অনেকেই তন্দ্রায় ঢুলিতেছিল, 
অতকিত আক্রমণে আর লাঠিসোটা ধরার অবসর পায় নাই । ফলে 
মুহূর্তে তাহারা ধরাশায়ী হইল। 

ডাকাত 'সর্দারকে ডাকিয়া জীবেশ্বর কহিলেন “দ্চাখো, মারামারি 

ধস্তাধস্তির কোন দরকার নেই। আমাদের কাছে যা কিছু টাকাকড়ি 
২২৩ 



যোগী ত্রিপুরলিঙ্গ 

আছে, এখুনি তা দিয়ে দিচ্ছি । কিন্তু বাবা, আছে অতি যৎসামান্যই- | 

প্রয়াগতীর্থে একমাস বাস ক'রেছি সব যে প্রায় খরচ হয়ে গিয়েছে। 
যা আছে--এই যে, নিয়ে নাও ।” 

টাকাকড়ির বটুয়৷ সর্দারের হাতে তুলিয়! দিয়া পণ্ডিত আবার 
কহিলেন, “বাবা, তোমাদের কাছে আমার. একটা অনুরোধ । সঙ্গে 

রয়েছে একটি নবজাত শিশু। তার জন্য পথে হয়তো কিছু কেনাকাটার 
দরকার হতে পারে । সম্ভব হলে, এজন্য ছু* চারটে টাকা আমায় 

তোমর] দিয়ে যেয়ো |” 

“কই, দেখি তোমার বাচ্চাকে ?” দস্যুসর্দার আগাইয়া যায়। 

পর্দা সরাইয়া মশালের আলো! ফেলিতেই চোখে পড়ে এক স্থগৌর 

নঠাম শিশু । দেখিলে নয়ন ফিরানো যায় না। 

ডাকাতনার্দারের মন ভিজিয়া যায়। সঙ্গীদের দিকে ফিরিয়া বলিতে 
থাকে “ওরে, এ বামুন বড় ধাম্মিক । আর চেয়ে গ্ভাখ. এই শিশুর 
দিকে । এ যেন এক দেবশিশু ৷ নাঃ--বামুনের কোন লোকসান করা 
ঠিক হবে না । তোরা সবাই যা কিছু নিয়েছিস, সব ফিরিয়ে দে। 
দুরের পথ ওদের যেতে হবে, এ বাচ্চাটার যেন কোন রকম অসুবিধা 
না হয়।১ 

তেওয়ারীজী ও তাহার সঙ্গীরা এতক্ষণে হাফ ছাড়িয়া বাচিলেন। 

যাওয়ার সময় এক ডাকাত সহাস্তে কহিয়া গেল, “ওরে, তোদের 

ভাগ্য দেখছি খুব ভাল ।' এই বাচ্চাটাকে দেখেই, কি জানি কেন, 

সর্দার হঠাৎ বদলে গিয়েছে । নইলৈ কেউ প্রাণ নিষে ঘরে ফিরতে 
পারতিস্ নে। বাচ্চাটা সত্যিই পয়মস্ত 1” 

কয়েক দিন পর কনৌজে ফিরিয়া আমিয়৷ সকলে স্বস্তির নিশ্বাস 

ফেলিলেন । 

জীবেশ্বর তেওয়ারীর প্রথম ছুই পুত্রের নাম- জীবনারায়ণ ও 

নবজানত কনিষ্ঠ পুত্রের নাম রাখা হইল বেণীপ্রসাদ । 
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শুভক্ষণে তাহার জন্ম । রাশি নক্ষত্রের বিচার করিয়া দেখা গেল, 

শক্তিধর পুরুষ বলিয়া সে খ্যাত হইবে । যদি গৃহে থাকে ও বৈষয়িক 
কর্মে লিপ্ত হয়, তবে সে বিপুল বিত্ত বিভবের অধিকারী হইবে । আর 
অধ্যাত্মজীবন গ্রহণ করিলে অর্জন করিবে অপরিমেয় যোগসিদ্ধি। 

অসামান্য মহাপুরুষ বলিয়া সে গণ্য হইবে । 
পুত্রের বয়স পাঁচ বদর হইলে তেওয়ারীজী তাহার বিদ্যারস্ত 

করাইলেন। বৈদিক সংস্কার করাইয়া যথাসময়ে বেণীপ্রসাদের 
উপনয়নও দেওয়া হইল | 

বেদ পুরাণে ব্যুৎপত্তি তেওয়ারী বংশের বড় বৈশিষ্ট্য । তাই 
গোড়া হইতেই ছেলেদের অধ্যয়নের উপর জীবেশ্বর জোর দেন। কিন্তু 

বালক বেণীপ্রসাদকে নিয়াই যত গোল । বইপত্র নিয়া এক দণ্ডও 

সে বসিতে চায় না। সারাদিন ঘুরিয়া বেড়ায় বন-জঙ্গলে আর নদীর 
তীরে তীরে | 

এই সময়ে সেদিন তেওয়ারীজীর গৃহে আসিয়া দর্শন দেন পূর্বরর- 
পরিচিত সেই যোগীবর । সেই যে তাহার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল, 
তারপর দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে । মহাপুরষের আর কোন সংবাদ 
এযাবৎ পাওয়া যায় নাই। দর্শনমাত্র স্বামী স্ত্রী তাহাকে অভ্যর্থনা 

করিলেন । পাগ্ভ অধ্য ভক্তিভরে দিলেন । 

মনে মনে উভয়েই কিন্তু প্রমাদ গণিতেছেন ৷ তীর্থরাজ প্রয়াগে 

বসিয়৷ যে প্রতিশ্রুতি যোগীবরকে দেওয়া হইয়াছিল, এবার তাহাই 

তিনি উত্থাপন করিয়া না বসেন । 

বালককে ম্নেহাশীষ জানাইয়া মহাত্বা জীবেশ্বরকে কহিলেন, 

“পুত্রের লেখাপড়া কিরূপ চল্ছে বল? তুমি নিজে পণ্ডিত, নিশ্চয়ই 

তার বিগ্তাভ্যাসের কোন ত্রুটি হতে দাওনি !” 
“না মহারাজ এ ছেলেকে নিয়ে আমি মহাসন্কটে পড়েছি, গ্রন্থের 

পাতা সে খুলতেই চায়না । সময় নষ্ট ক'রে হেলায় খেলায় 1” ৰ 

যোগীর আননে ফুটিয়! উঠে মৃছ মধুর হাস্য । কহেন, “তেওয়ারী। 
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পুত্রকে এ পরিবেশে রেখে তুমি মানুষ ক'রতে পারবে না। এখানকার 
মানুষ সে কিন্তু মোটেই নয় । আমি স্থির ক'রেছি, এবার বেণীপ্রসাদকে 
নিয়ে যাবো আমার আশ্রমে । প্রকৃতির কোলে বেড়িয়ে__অরণ্য; 
পাহাড়, উপত্যকায় ঘুরে ঘুরে লাভ ক'রবে সে আত্মপরিচয় । পণ্ডিত, 
তোমার ভয় নেই, লৌকিক জীবনে যে শাস্ত্রবিষ্ভার প্রয়োজন, আমার 
কাছে থেকে তাও সে অজ্ঞন ক'রতে পারবে ।” 

জীবেশ্বর ও হরপিয়ারী বজ্াহতের মত নিশ্চল হইয়া রহিলেন । 
একি মন্মভেদী কথা তাহার! শুনিতেছেন ! 

যোগীর মুখভাব কঠোর হইয়া উঠিল । কহিলেন, “জীবেশ্বর তুমি 
ব্রাহ্মণ সম্তান, ধর্ম্মনিষ্ঠ আচার্য্য ষে প্রতিজ্ঞা আমার কাছে করেছিলে, 
তা কি আজ বিস্মৃত হলে, বৎস ?” 

তেওয়ারীজী মুহুর্তে মন শক্ত করিয়৷ ফেলিলেন। ধর্মপালন তাহার 
জীবনের প্রধান ব্রত । না-_প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কোনমতেই তিনি করিবেন 
না। কহিলেন, “প্রভু, আপনার ইচ্ছাই তবে পূর্ণ হোক। এ পুত্র আজ 
থেকে আপনারই হোল ।” 

যৌগীবর বেণীপ্রসাদকে নিকটে ডাকিলেন। স্নেহভরে কহিলেন, 
“বেটা, আমার সাথে যাবে তো তুমি? যেখানে আমরা যাচ্ছি, সে 
এক অপরূপ জায়গা । স্েচ্ছামত তুমি বেড়াবে বনে জঙ্গলে, উধাও হবে 
প্রান্তরে পাহাড়ে, দেখবে রঙ-বেরডের পাখী আর বনের হরিণ। 

পর্ণকৃটিরে আমরা বাস করবো আর গাইবে ভগবানের নাম 1” 
বলিতে বলিতে প্রসন্ন মধুর হাসিতে মহাত্মার আনন উজ্জল হইয়া 

উঠিল। বালকের শিরে স্থাপন করিলেন তাহার কল্যাণ হস্ত তারপর 

ক্ষণপরে নয়ন ছুটি মুদিলেন। 
কি ইন্দ্রজাল আছে এই যোগীর স্পর্শে কে জানে? চঞ্চল বালক 

বেশীপ্রসাদ মুহূর্তে নিশ্চল হইয়া যায় । অস্তরসত্তায় জাগিয়া উঠে পূর্ব্ব 
ঈন্মাত্জিত সাত্তিক সংস্কার । ভাবাবিষ্ট অবস্থায় যোগীবরের দিকে 

শিনিমেষে সে চাহিয়৷ থাকে। 
২২৩ 
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স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলে যোগীবরের চরণে লুটাইয়া 
'পড়ে। নিবেদন করে, “প্রভু, আপনার আশ্রমেই আমি যাবো, কৃপা 
ক'রে আজই আমায় নিয়ে চলুন 1” 

অতঃপর বালক জননীর কাছে ছুটিয়৷ যায়, নানা প্রবোধবাক্যে 
ভ্তাহাকে শান্ত করিতে থাকে । 

পিতার সত্যরক্ষার জন্য পুত্রও কুতসঙ্কল্প । তাই যে সন্ন্যাসীর 
অনুসরণের জন্য সে ব্যাকুল হইয়াছে । হরপিয়ারীর আপত্তি করার 
আর কোন উপায় রহিলন| । সাশ্রুনয়নে বিধির নির্ধন্ধকে তিনি মাথা 
পাতিয়া নিলেন। | 

তেওয়ারী-ভবন অন্ধকার করিয়া, সবাইকে কীদাইয়া রাখিয়৷ বালক 

বেণীপ্রসাদ সেইদিনই যোগীবরের আশ্রমে চলিয়া গেল । 

, বড় রমণীয় এ আশ্রম । চারিদিকে পাহাড়ে পাহাড়ে সবুজের 

ঢেউ। কুটিরের সম্মুখ দিয়া বহিয়া চলিয়াছে কলনাদিনী োতাঁস্বনী। 
ভোর হইতে না৷ হইতেই রোজ পাখীর কাকলিতে ধ্বনিত হয় পরম 
প্রভুর বন্দনা গান। মুগ্ধ কুরঙ্গের মত বেণীপ্রসাদ এ গান কান 
পাতিয়! শোনে, এ স্বগীয় দৃশ্যপটের দিকে চাহিয়া থাকে । মন কোথায় 
উধাও হইয়া যায়। 

এই বৃদ্ধ যোগীর স্েহ ভালবাস! যেমনি মধুর, তেমনি অপাখিব। 
চঞ্চল বেণীপ্রসাদকে এক দৃঢ় বন্ধনে তাহা বাঁধিয়া ফেলে। 

প্রাতঃম্ানের পর যোগীবরের সেবা পরিচর্য্যা কিছুটা তাহাকে 

করিতে হয়। তারপরই শুরু হয় ছুটাছুটি । প্রাণবন্ত, চঞ্চল বালক 

কখনো৷ বনের পশুপাখীর মধ্যে করে বিচরণ, কখনে! বা পাহাড়ীদের 
সাথে তীরধন্ু নিয়। খেলায় মত্ত হয়। 

প্রকৃতির কোলে, সহজ আনন্দময় পরিবেশে, বেণীপ্রসাদ বাড়িয়া 

উঠিতে থাকে । ধীরে ধীরে শুরু হয় যোগীবরের অধীনে তাহার শিক্ষা. 
ও সাধনা । শাস্ত্র পাঠের সাথে প্রাপ্ত হয় মহাত্বার সাধন উপদেশ । 
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যোগী জিপুরলি 
যোগ-অভ্যাসের মধ্য দিয়! ধীরে ধীরে তাহার আত্মিক জীবনের উন্মেষ 
ঘটিতে থাকে। 

আশ্রমের এই নিভৃত জীবনের বেণীপ্রসাদের প্রায় এগারো বসর 
অতিবাহিত হয়। 

অসামান্ত মেধ! এই তরুণের । একবার যাহা কিছু সে কাণে শুনে, 
স্বতিপটে অক্ষয় হইয়৷ থাকে। উদ্ভাবনী বুদ্ধি ও বিচার বিশ্লেষণও 
তাহার বিম্ময়কর। অনায়াসে যে কোন শাস্তরবিদ্কে সে পরাস্ত করিতে 
পারে। পুজপ্রতিম ছাত্রের এই কৃতিত্ব দর্শনে যোগী মহা পুলকিত 
হইয়! উঠেন। 

বেণীপ্রসাদ অনেকদিন দেশ ছাড়া । মহাত্মার নেহচ্ছায়ায় বসিয়। 
পরম আনন্দে তাহার দিন কাটিতেছে, কিন্তু এক একদিন সে বড় 
উন্মন হইয়া উঠে। মনে পড়ে পিতামাতা ও আত্মপরিজনের কথা, 
খেলার সাথীদের মধুর স্থতি মাঝে মাঝে মনের কোণে উপ্কি দেয়। 

কনৌজের আবাল্য পরিচিত ঘরবাড়ী, পথঘাটের ছবি, মন উতল 
করিয়া তোলে । 

সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে আশ্রমের বারান্দায় বসিয়। দেশের কথাই 
সে ভাবিতেছিল। মন ক্রমে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল । 

এ ভাবাস্তর যোগীবরের দৃষ্টিকে ফাকি দিতে পারে নাই। সন্গেহে 
বালককে কাছে ডাকিয়া কহিলেন, “বেটা, আমি ভাবছিলাম, হ'এক 
দিনের ভিতরই তোমায় নিয়ে কনৌজে যাবে! । অবশ্ঠা, তুমি যদি 
ইচ্ছে কর আজও আমরা! রওন| হতে পারি। আমার দিক দিয়ে প্রস্তুত 
হতে কোন অন্ুুবিধা নেই, দণ্ড কমগ্লু হাতে উঠিয়ে নিলেই ছল । 

কি বল, আজই যাবে ? 
কৌপ্রসাদ সানদ্দে ঘাড় নাড়িলেন। সেই দিনই উভয়ে পদত্রজে 

রওন! হইলেন কনৌজের পথে । 

এতদিন পরে পুক্রকে কিরিয়। 'পাইয়৷ জীবেশ্বর ও হুরপিয়ারীর 
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আনন্দের অবধি নাই। বারবার মহাত্মার কাছে তাহার! বৃতজ্ঞতা 
জানাইতে লাগিলেন। 

আরো আশ্বাসের কথা শোনা গেল মহাত্মার মুখে। প্রসন্নমধুর 

উদযাপিত হয়েছে । এবার তাকে গারৃস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করতে 
হবে। তুমি মনোমত পাত্রীর সন্ধান কর, তার বিবাহ দাও ।» 

ইহার চাইতে সুসংবাদ আর কি হইতে পারে? পণ্ডিত দম্পতি 
আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। 

একটু থামিয়া যোগী আবার কহিলেন, “আমার সেই পুরোনো 
কথাটা! কিন্তু তোমরা তুজনেই স্মরণ রেখো । বেৌীপ্রসাদের জীবন 

সংসারধর্ম পালনের জন্য নয়। আরো বৃহত্তর দায়িত্ব নিয়ে এঁশীকর্ম্মে 
ভার নিয়ে সে এসেছে। কিছুদিন তাকে সংসার করতে হবে, তবেই 
ক্ষয় হবে প্রারন্ধের ভোগ । তারপর যথাসময়ে এসে আবার আমি 

তাকে নিয়ে যাবো । যোগ সাধনার পথে প্রাপ্ত হবে সে পরমাত্বার 

সাক্ষাৎকার। জীবেশ্বর ! তুমি শাস্ত্রবিদ্, ধর্মমনিষ্ঠঃ সর্বেবোপরি পিত।৷ 
হিসাবে বেণীপ্রসাদের প্রকৃত কল্যাণকামী । এ ভরসাতেই তাকে আমি 

তোমার গৃহে রেখে যাচ্ছি।» 

মহাত্মা সেই দিনই কনৌজ ত্যাগ করিলেন। যাওয়ার সময় 

বেণীপ্রসাদকে বলিয়া গেলেন, “৫েটা, আমি কয়েক বৎসর হিমালযে 

পরিব্রাজন করবো । আমার সঙ্গে শিগগীর তোমার সাক্ষাৎ হবে ন৷ 
এবার কিছুদিন তুমি গৃহস্থাশ্রমে বাস কর, তারপর সময় হলে আমি 

তোমায় আহ্বান জানাবো |” 

বেণীপ্রসাদের নয়ন অশ্রুপজল হইয়া! উঠে। যুক্তকরে মহাত্বাকে 

» মিনতি জানান, “প্রভু কৃপা ক'রে আমায় যদি আশ্রয় দিয়েছেনই, 
আবার ভা থেকে বঞ্চিত ক'রছেন কেন? আবার আমায় আশ্রমে 

ফিরে যেতে দিন, নয়তে! আপনার সঙ্গে নিয়ে নিন ।” 

নানাভাবে তাছাকে প্রবোধ দিয়া যোগী স্থানত্যাগ করিলেন। 
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বংসর খানেকের মধ্যে বেণীপ্রসাদের বিবাহ হইয়। গের্স।. পত্থী 
শঙ্গাদেবীর বয়স তখন এগার! বৎসর । দেখিতে যেমন সুস্তী তেমনি 
স্থলক্ষণ| । তছুপরি আপন সরল স্বভাবে অল্পকালের মধ্যে সকলেরই 
মন তিনি জয় করিয়৷ নিলেন। 

বংসরের পর বংসর গড়াইয়া যায়। পিতা, মাতা, ভাই বন্ধুদের 
মধ্যে বেণীপ্রসাদের দিন ভালই কাটিতে থাকে। পত্রীর রূপগুণের 
তুলনা নাই , স্বামীর জীবনকে তিনি মধুময় করিয়া তুলিলেন। 

কয়েক বংসর পরের কথা। হঠাৎ সেদিন পণ্ডিত জীবেশ্বরের গৃহে 
শোন! গেল নারীকণ্ঠের আনন্দ কলরব ও হুলুধ্বনি। বেণীপ্রসাদের 
স্ত্রীর কোলে আবিষ্ভৃতি হইয়াছে এক অনিন্দ্যসুন্দর শিশু। 

পৌঁজমুখ দর্শন করিয়া! জীবেশ্বর আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন । ধনী ও 
গণ্যমান্ত লোক বলিয়া সে অঞ্চলে তিনি স্থপরিচিত। তাই পদমধ্যাদ! 
অনুযায়ী উৎসব আড়ম্বর না করিলে চলিবে কেন? পুজা-অর্চনা, 
মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে পণ্ডিত ভবনে দেখা গেল নৃত্যগীত ও 
পান ভোজনের সমারোহ । 

বেণীপ্রসারদ কেন যেন,এই উৎসবে উৎসাহের সহিত যোগ দিতে 

পারিতেছেন না। মন তাহার কেবলই উধাও হয় সেই শান্তিময় নিভৃত 
আশ্রমে । গহন অরণ্য আর তরঙ্গায়িত পাহাড়ের চূড়া হাতছানি দেয় 
বারবার। মনে পড়ে কল্যাণকামী যোগ্ীবরের কথা । কৃপা করিয়! 
তিনি আশ্রয় দিয়াছেন, দিয়াছেন নিগৃট সাধন। সর্বেবোপরি এই মহামুক্ত 

পুরুষ তাহাকে বাঁধিয়াছেন মমত্ব ও প্রেমের বন্ধনে। সে স্বগীয় জীবনের 

স্থতি, সে প্রেম-মধুর আম্বাদ একটি দিনের টার রহিনাই ইসি 
পারেন নাই। 

আজ কেবলই ঠ্রাহার মনে জাগে প্রশ্মের পর প্র-_ডিনি কি 

দিব্য জীবনের পথ' হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন? সংসারের মোহপাশ কি 
আইৈপৃষ্ঠে তাহাকে বাঁধিয়! ফেলিতেছে? নবজাত পুত্র কি তাহার এক 
দৃতনতর় বন্ধন? 

২ 
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অলীফ, প্রপঞ্চময় সংসারজীবন নিয়। তিনি আনন্দে মাতিয়াছেন 
গড়িতেছেন একের পর এক মায়া-দৌধ। কোথায় ইহার শেষ 
কোথায় পরমা যুক্তি? কে বলিয়া দিবে সন্ধান! 

্রক্মবিদ মহাত্মার অপার করুণ! তিনি পাইয়াছিলেন। নিজ দো 
তাহ হারাইয়া বসিয়াছেন। অধথা নিপতিত রহিয়াছেন এই বিবয়কুপে 
নাঃ। এ অলহনীয় অবস্থার অবসান তাহাকে ঘটাইতেই হইবে । ঘর 

সংসার ছাড়িয়া বাহির হইয়! পঁড়িবেন, খু'জিবেন যোগীবরকে | নিবেন 
তাহার একাস্ত শরণ । 

কিন্তু তাই বা কি করিয়া হয়? মহাতআ! যে নিজেই নির্দেশ দিয় 

গিয়াছেন--প্রারন্ধ খণ্ডন না হওয়া অবধি বেণীপ্রসাদকে সংসারের 

ভোগ ভুগিতেই হইবে। তাহার ইঙ্গিত ছাড়! তে! এক পা নড়িবাব 
উপায় নাই। তবে উপায়? 

মন্মাস্তিক দহনে বেণীপ্রসাদ পুড়িয়া মরিতেছেন, কাতরভাবে 
প্রার্থনা জানাইতেছেন, “হে প্রভূ, এ সঙ্কটে আমায় উদ্ধার কর। দাও 
তোমার আলোক সন্কেত। বাঁচাও আমার প্রাণ। 

সেই দিনই গভীর রাত্রে বেণীপ্রসাদ এক স্বপ্ন দেখিলেন, পাইলেন 

প্রত্যাদেশ। এ প্রত্যাশেদেরই মধ্য দিয়া তাহার জীবনে দেখা দিল 

নৃতন পট পরিবর্তন । 

জ্যোতিন্দয় দিব্য মৃত্তি তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান! বেণীপ্রসাদ 
শিহরিয়া উঠিলেন। একি? ইনি যে তাহাবই সেই পরমারাধ্য যোগী, 
তাহার শিক্ষা -গুরু ! 

শিয়রে ছাড়াইয়া মহাত্ম। কহিতেছেন, “বেণীপ্রসাদ, বেটা, আর 
ফতকাল এই তামন ঘৃমে কাটাবে? ভোগবিলাসমম্ধ জীবনের আন্বাদ 

তে। কতই পেলে, কিন্ত তাতে কি প্রকৃত শান্তি এসেছে? অন্তত কি 
লাভ ক'রতে পেরেছো৷? সাবধান! পুক্রমুখ দর্শন করার পর আরো 

কিস্ত জড়িয়ে পড়বে মায়ার বন্ধনে । ওঠো. জাগো । এবার বন্ধন কেটে 
২৯৮ 
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'বেরিয়ে এসে! । অমূল্য সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আর এক মুহুর্তও দেরী 
করোনা, বেট! !* 

কথ! কয়টি বলার পরই স্বপ্নে দৃষ্ট এই মৃত্তি ধীবে ধীরে কোথায় 
মিলাইয়! যায় । ূ 

বারবার বেৌণীপ্রসাদের মানসপটে ভাসিয়া উঠে যোগীবরের প্রশান্ত 
মৃত্তি। কাণে বাজে সেই দৃপ্ত কণ্ঠস্বর । সেই তপোবন আর আশ্রমের 
স্মৃতি কেবলি তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকে । 

নাত্রির এই স্বপ্ন বেণীপ্রসাদের সংসার-জীবনকেও করিয়া তুলিয়াছে 
এক স্বপ্র বিশেষ । দৃষ্টিসমক্ষে সব কিছুই হইয়। পড়িয়াছে অলীক, 

শৃন্তগর্ভ । মুযুক্ষার আকুতি হৃদয়ে তুলিয়াছে হাহাকার । 

প্রভাত হইতে না হইতেই বেণীপ্রসাদ পিতার কাছে গিয়া উপস্থিত 
হন। করজোড়ে বর্ণন। করেন স্বপ্ন বৃত্তান্ত । আরো কহেন, “বাবা, এই 

স্বপ্লাদেশকে আমি গ্রহণ ক'রেছি মহাত্মার নির্দেশরপে । নিজের দিক 

দিয়ে, মনে আমার কোন দন্ব নেই। আমি আজই গৃহত্যাগ করবে! । 

মহাত্মার সন্ধানে যাবো তার আশ্রমে । ঘরসংসার করা আর আমায় 

দিয়ে চলবে না। বিদায় নেবার আগে আপনার চরণধূলি আমায় 
একবার দিন ।৮ 

একি মর্মান্তিক কথা পুজ্রের ! বিষাদধিল্ন পিত। চিত্রাপিতের মত 
দাড়াইয়া মাছেন। জননী শুনিয়াছেন সব কথা। আর্তন্বরে কেবলি 

কাদিতেছেন, আর নয়নজলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে । 

পুজ্রের সংকল্প কিন্তু টলিবার নয়। কহেন, “আমি ঘর ছেড়ে আজ 
যে আশ্রয়ে যাচ্ছি, তা তোমাদের অজান। নয় । যোগীবরের স্নেহ নার 

দ থাকবে আমার রক্ষা কবচ হ'য়ে। ভগবানের কুপা নতত 

ঝরবে মাথায়। তবে আমার জদ্ তোমর!1 কেন কেঁদে ভাসাচ্ছে। 

জনক জননীর মুখে কোন কথা সর্নিতেছে না। নিশ্চল হইয়া 
তাহারা ঠাড়াইন়্া। আছেন। 

উতয়ের চরণে প্রণাম করিয়া বৌপ্রলাদ কহিলেন, আজ আগার 

বহর 
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মহা শুভদিন। উ্বরভজনের পথে, মুক্তির পথে, আমি পা৷ বাড়াযো । 

গোপনে, সবার অলক্ষ্যে আমি যেতে চাইনে। তোমাদের আশীর্বাদ 

আর কল্যাণ কামন! নিয়েই যাবো । শান্ত মনে আমায় বিদায় দাও |” 

অতঃপর আসিলেন পত্ঠীর কক্ষে । গঙ্গাদেবীর কাণে এই ছুঃসংবাদ 

পৌছিতে দেরী হয় নাই। রুদ্ধ কান্নায় বুক ডাহার ফাটিয়া যাইতেছে । 
বেদীপ্রসাদ কহিলেন, “গঙ্গা, সবই তুমি শুনেছো। তুমি আমার 

ধর্মপত্ধী, আদর্শ স্ত্রী! আমার এ ধর্মাজীবনের পথে তুমি আন্তরিক 

সাহায্য দেবে, চরম ত্যাগ স্বীকার করবে, তা জানি। আমার এই 

ঘর সংসার, আর এই সন্তানের ভার আজ থেকে তোমার উপর স্তস্ত 

রইলো । আমার কল্যাণের কথ! ভেবে আমায় যেতে দা, সঙ্থল্প সিদ্ধ 
করতে দাও |» 

শোকাচ্ছন্না গঙ্গাদেবী মুচ্ছিত৷ হইয়া পড়েন, আত্মপরিজনের মায়া 
কাটাইয়া বৌপ্রসাদ একবন্ত্রে আসিয়। দাড়ান রাজপথে । পিছনে 
পড়িয়া থাকে জনক জননীর দীর্ঘশ্বাস, আর পড়ীর হৃদয়ভেদী কান্না ও 
অশ্রন্জল | 

যোগীবরের সহিত সাক্ষাতের জন্য বেণীপ্রদাদ অধীর ৷ দ্রেতপদে 
প্রাস্তরের পর প্রান্তর অতিক্রম করিয়া! চলিয়াছেন ৷ বেলা! ক্রমে 

বাড়িয়! উঠিল। হাটিয়। হাটিয়! ক্লান্ত হইয়। পড়িয়াছেন। পথের ধারে 

একটি অশ্ব গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করাতে বমিলেন। তারপর কখন 

যে ঘমাইয়া পড়িলেন, ছ'স নাই। 

হঠাৎ কাহার আহ্বানে বৌপ্রসাদ জাগিয়া উঠিলেন। নয়ন 
মেলিতেই তাহার সার! অঙ্গে খেলিয়া গেল বিস্ময় আর আনন্দের ঢেউ। 

এ কি! ধীহার উদ্দেশে আজ ছুটিয়া বাহির হইয়াছেন, তিনিই যে 
সশরীরে সম্মুখে উপস্থিত । 

প্রণত শিধ্কে যোগী আশীর্বাদ জানাইলেন, কহিলেন “বেটা, 

তোমার ব্রচ্মানন্দ লাভ ॥হোক। ভালই হয়েছে, তুমি ঘর ছেড়ে এবার, 
বেরিয়ে পড়েছে । কিছুদিন হলো আমার অস্তরেও স্েগেছিলে? 
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তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা । দ্যাখো, পরমাত্বার কৃপায় তা 
কেমন পূরণ হয়ে গেলো 1” 

যোগীবরের কমগুলুতে ছিল একটি কন্দমমূল। খোসা ছাড়ায় , 
বেণীপ্রসাদকে তখনি খাইতে দিলেন। তাহার ক্ষুধা মিটিবার পর 
উভয়ে বনপথ দিয়া আগাইয়া চলিলেন। 

এ আশ্রমে বৌপ্রসাদ বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। মহাত্মার 
কপায় নিগুঢ় যোগসাধনার কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতি তাহার আয়ত্ত হয়। 
প্রবীণ মহাপুরুষের কৃপায় উচ্চতর তত্বসমূহ ধীরে ধীরে অস্তরসতায় 
উদ্ভাসিত হইয়া উঠে । 

এখানে পরমানন্দে কিছুকাল অতিবাহিত করার পর মহাত্বার 

সঙ্গে শুরু করেন তিনি তীর্ঘপর্য্যটন । 

নানা তীর্থ দর্শন করার পর উভয়ে সেদিন কানপুরের কার্ছে 
বিঠৌরে আসিয়! উপস্থিত হইয়াছেন। পৃতসলিলা গঙ্গা সমুখ দিয়া 
তর্ তর্ করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। স্থানটি বড় রমণীয়, পরিবেশও 
শীস্তিপূর্ণ। আশেপাশে রহিয়াছে একদল সাধুর আস্তানা । 

নদীতীরে, এক বিশ্ববৃক্ষের তলে মহাত্মা তাহার দণ্ড কমগুলু 
নামাইয়া রাখিলেন। বিশ্রামের পর বেণীপ্রসাদকে কহিলেন, “বেট! 
তোমায় একটা কথ! বলছি, মন দিয়ে শোন। সংসারে অনেক ঘুরে 
বেড়িয়েছি। বয়সও আমার টের হয়েছে । এ দেহের ভার আর বইবার 
ইচ্ছে নেই। এবার আমি এই মরদেহ ত্যাগ ক'রে যাবো । তোমায় 
আমার ব! দেবার ছিল তার বীজ রোপণ ক'রে গেলাম । এখন থেকে 
নিজেই তুমি অভীষ্ট সাধনের পথে এগুতে পারবে । আমার অদর্শনে 
শুধুণ্ধু কাতর হয়োনা, বেটা। স্মরণ রাখবে আমি তোমার সাথেই 
সর্বদা! আছি।” 

বেদীপ্রসাদ বড় মুষড়িয়া পড়িলেন। একি মর্মভেদী কথা তাহার 
আশ্রয়দাতার মুখে ! ফাহার জন্ত ঘর সংসার, আত্মপরিজন নব কিছু 
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ভারতের লাধক 

ছাড়িয়া আসিয়াছেন তিনিই হদি অন্তহিত হন, তবে কোন্ অবলম্বম 
নিয়া আর বাঁচিয়! থাকিবেন ? 

কদিতে কাদিতে গুরুদেবের চরণে তিনি লুটাইয়! পড়িলেন। 
মহাত্ম। প্রশান্ত স্বরে প্রবোধ দিয়া কহিলেন, “বেটা, তুমি অর্ধীর 

হয়োনা। ভয় নেই। যিনি তোমার অধ্যাত্ম জীবনের ভার নিতে পারেন, 
্রক্মাসাক্ষাৎ করাতে পারেন, এমন মহাসমর্থ গুরু শীম্রই মিলবে । 
তিনিই দেবেন তোমায় সঙ্্যাস দীক্ষা। চৈতন্যময় মন্ত্র প্রাপ্ত হবে তার 
কাছে। নিগৃঢ যোগসাধন দিয়ে এগিয়ে নেবেন তিনি পরম প্রাপ্তির 
দিকে। দাক্ষিণাত্যে, রামেশ্বর তীর্ঘে হবে তোমার সে সৌভাগ্যোদয়। 
ত৷ ছাড়া, উত্তরখাণ্ডের এক মহাযোগীও হবেন তোমার অভীষ্ট সিদ্ধির 
প্রধান সহায়। শোক ত্যাগ কর, বেটা । আমার শেষকৃত্যের উচ্চোগ 

আয়োজন কর, এখানকার সাধু মহাপুরুষদের জানাও আমার আসন্ন 
বিদায়ের কথা ।” 

বেদীপ্রসাদ তখনি ছুটিয়৷ বাহির হন সাধুদের আস্তানার দিকে। 
এ সংবাদ শোনামাত্র একদল প্রবীণ তাপস সেখানে আসিয়! উপস্থিত 
হন। মহাত্মার শষ্য সকলে ঘিরিয়া ঈাড়ান। 

সন্সেহে বেণীপ্রসাদকে কাছে ডাকিয়া যোগীবর তাহার শিরে হস্ত 
স্থাপন করেন, দেন আস্তরিক আশীর্ববাদ। অতঃপর আসনে বসিয় 

ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হন মহাসমাধিতে । সমবেত সাধুদের বেদমন্ত 
ধ্বনির মধ্যে পরিত্যাগ করেন মরদেহ । 

তরুণ সাধক বেৌীগ্রসাদ শোকে মুহামান হইয়! পড়েন, হুই নয়নে 
অঞ্রর বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। কয়েকদিন পরে তিনি কিছুটা ধৈর্য ধারণ 

করেন এবং মহাত্মার নির্দেশ স্মরণ করিয়া বাহির হইয়। পড়েন দক্ষিণ 
ভারতের পথে । 

এই পর্যটনের কালেই রামেশ্বর তীর্থে তিনি দর্শন পান যোগীবর 
ব্রৈলিঙ্গত্বামীর । শক্তিধর এই মহ্থাত্বার কাছে দীক্ষা নিবার কলে জীবনে 
ঘটে মহ! রূপান্তর । তাহার সঙ্যাম-নাম হয়-জ্রিপুরলিজ স্বামী। 
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যোগী জিপুয়লি্ 

ভ্রৈলঙগন্বমী শিবকল্প মহাযোগী। ম্েচ্ছাময়, স্বতগ্র পুরুষ । 
কোন আশ্রম বা মণ্ডলী গঠন করা বা তথায় অবস্থান করার ইচ্ছা 
তাহার কোন কালেই নাই। মুক্ত বিহঙ্গের মত যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়ানঃ 

দুই এক দিন কোথাও কাটানোর পরই আবার হন ভ্রাম্যমাণ। 
হই তিন দিনের মধ্যেই তিনি রামেস্বর ত্যাগ করেন । বিদায়ের কালে 
ত্রিপুরলিজকে কহেন, “বেটা, অব্ তুম পরিব্রাজন করতে রহে।। 
চিন্তা মৎ করো । আধ্রমে সব তুমকে। মিল যায়গা ।৮ 

গুরুর আজ্ঞ। শিবোধার্য করিয়া ত্রিপুরলিঙ্গ দক্ষিণের অন্ান্ত 
তীর্থগুলি দর্শনে বাহিরে হইয়া পড়েন। 

প্রথমে যান কিক্বান্ধযা ও পম্পা সরোবরের দিকে । এখান হইতে 

পুণা, সাতারাঃ মুন্বাজী হইয়। নর্মদা তীরে ত্যত্বকেশ্বরে আসিয়া 
উপস্থিত হন। সাধনার পক্ষে নর্মদাব তীর বড় উপযোগী--এখানে 
তিনি কিছুদিন নিভৃতে অবস্থান করেন এবং ধ্যানজপে নিমগ্ন হইয়া 
পড়েন। 

গুরুকপায় দিব্য অনুভূতি হাদয়ে জাগিতেছে, লাভ করিতেছেন 
কত অলৌকিক অভিজ্ঞতা । কিন্ত মন তাহার তৃপ্ত হইতেছে কই? 
প্রকৃত শান্তিতে, প্রকৃত আনন্দে জীবন তো! ভরিয়া উঠিতেছে না? 
পরমাত্মার পূর্ণ কৃপা জীবনে মিলে নাই, এখনে! যে তিনি হন নাই 
আপ্তকাম। 

সেদিন পরিব্রাজনের পথে নর্্মদা তীরের এক জঙ্গঙাকীর্ণ স্থানে 

আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। দেখিলেন, বহু দরিদ্র নরনারী, বন্ছ 
সাধু সন্ন্যাসী সেখানে ভীড় করিয়াছে। ব্যাপার কি? শ্রিপুরলিঙ্গ 
বড় কৌতুহলী হইয়া উঠিলেন। 

প্রশ্নের উত্তরে এক সাধু কহিলেন, “বাবা, আমরা সবাই এখানে 
মধ্যান্ন ভোঞজনের জন্য সমবেত হয়েছি! সময় প্রায় হয়ে এসেছে, 
ভোজ্াক্রধ্য সব এখনি এসে পড়বে । তুমি ইচ্ছে করলে এই পঙ্গতে 
খাস পঞ্জত পারা 1% 
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ভারতের সাধক 

সাধুর কথ! শেষ হইতে না হইতে দেখা গেল এক অপূর্ব দৃশ্য । 
বনান্তরাল হইতে একদল বাহক দারি বাঁধিয়৷ আগাইয়া আসিতেছে, 
কাধে ভাহাদের ঝুড়িভন্তি নান! জাতীয় খাবার । 

জিজ্ঞাসাবাদ করিয়৷ ত্রিপুরলিঙ্গ জানিলেন, জ্যোতিস্বামী নামে, 
যোগবিভূতিসম্পন্ন এক মহাত্া এ খাগ্সস্তার রোজ এখানে প্রেরণ 

করেন। ভারে ভারে পুরি, হালুয়া, মালপোয়! প্রভৃতি আসে, আর 
সবাই তৃপ্তি সহকারে তাহা ভোজন রুরে। | 

পরম আশ্চর্যের কথা, এই যোগী মহাপুরুষ এসব যোগাড় করেন 
তাহার অসামান্য সিদ্ধাইর বলে। নর্শদা তীরে একটি বটবৃক্ষ তলে, 

সর্ববত্যাগী সন্ন্যাসী চুপচাপ বসিয়া! থাকেন। তাহার সম্বলের মধ্যে শুধু 
একটি বড় ভিক্ষার ঝুলি আর একটি চিম্টা। বৃক্ষশাখায় ঝুলিটি 
ঝোলানো! থাকে । চিম্ট! দিয়া উহ স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থীরা 
যেকোন সুস্বা্থ খাগ্ধ খাইতে চায়, উহার অভ্যন্তরে আসিয় তাহ 
জড়ে। হয়। যোগী পরম আনন্দে এসব বিতরণ করেন । 

খদ্ধি-সিদ্ধির এই লীলার মধ্য দিয়! মহাত্মার আকাজিক্ষিত সাধুসেবা, 
দরিদ্র ভোজন রোজ অনুষ্ঠিত হয়। বালকের! খেল! নিয়া যেমন, 
উৎসাহ বোধ করে অলৌকিক শক্তিতে সঙ্ঘটিত এই ভাগ্তারা নিয়াও 
ইহাকে তেমনি মাতিয়। উঠিতে দেখা যায়। 

কৌতুহলী ব্রিপুরলিঙ্গ তখনি এন্ডুতকর্্মা। জ্যোতিম্বামীকে দর্শন 
করিতে গেলেন। 

দিব্যকান্তি, স্ুগৌরতন্থু মহাপুরুষ প্রসন্ন মধুর হাসি ছড়াইয়। 
বৃক্ষতলে বসিয়াছেন। দেহটি অতি প্রাচীন, একেবারে লোলমচম্খব। 
ভুরু ও চোখের পাত! ঝুলিয়া পড়িয়াছে। মস্তকের দীর্ঘ জটাজাল 
দুষ্টিত হইতেছে ভূতলে।' ব্রিপুরলিঙ্গ শ্রদ্ধাভরে সে চরণতলে 
পতিত হইলেন। 

মহাত্বার প্রকৃত বয়স কত তাহ! কিন্তু কেহই বলিতে পারে ন৷ ॥ 
এধানকার অতিবৃদ্ধ সাধুরাও ছোটবেলা! হইতে এইরকম চেহারাই 

২৩৪ 



যোগী ত্রিপুরলিঙ্গ 

দেখিয়া আসিতেছেন। তাহার স্তুপ্রাটীন দেহের উটপ্রা্টে আসিয়া 
কালপ্রবাহ যেন স্তব্ধ হইয়! ফাড়াইয়া আছে। এ বয়সেও দৃষ্টিশজি 

এতটুকু ক্ষ হয় নাই। পদব্রজে চলাঁফেরাতেও শ্রাস্তির লক্ষণ কিছু 
প্রকাশ পায় না। 

বসিয়া বসিয়। ত্রিপুরলিঙ্গ যোগীবরকে নিরীক্ষণ করিতেছেন আর 
ভাবিতেছেন, যোগাভ্যাস দ্বারা এমনি খদ্ধি সিদ্ধিই তাহাকে লাভ 

করিতে হইবে । যত দীর্ঘ তপস্তাই লাগুক, এই জন্মে এই দেহেই 
তাহাকে লাভ করিতে হইবে । নহিলে এই জীবন ধারণ বুথ! | | 

মনে আসিয়াছে আলোড়ন! নীরবে বসিয়া নিজের অধাত্স- 

সাধনার কথা, অভীষ্ট দিদ্ধির কথা তিনি ভাবিতেছেন আর আক্ষেপ 

করিতেছেন । এমন সময় জ্ঞোতিস্বামী মধুর কণ্ঠে কহিলেন, “বাচ্চা, 
তুমি এখানে কয়েকটা দিন থেকে যাঁও। জানতো, নর্্মদা মাঈর 

কোল হচ্ছে পরম শান্তির স্থান ।” 
সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঝোলার মধ্যে হাত পুরিয়া দিলেন। বাহির 

হইয়া আসিল একগাদা গরম পুরী আর মালপোয়া ৷ স্মিত হান্যে 
ত্রিপুরলিঙ্গকৈ কহিলেন, “যাও' এবার নর্মদাজীর তীরে বসে এগুলো! 

ভোজন ক'রে এসো” 
এতগুলি টাটকা খাবার এঁ ঝোলা! হইতে কি করিয়া বাহির হইল 

ত্রিপুরলিঙ্গ সে রহস্য ভেদ করিতে পারিলেন না। 
আগাইয়া গিয়া তিনি জ্যোতিম্বামীর চরণ খেঁষিয়া বসিলেন। 

মনে প্রবল অন্ুুসন্ধিংসা ৷ মহাত্মার ঝোলায় কি করিয়া বহু বিচিত্র 
খান্চ আসে, কোথা হইতে আসে, এসব সিদ্ধাইর গোপন তত্ব ন! জানিয়া 
আজ তিনি ছাড়িবেন না 

অন্তর্ধ্যামী জ্যোতিস্বামী তাহার মনোঁগত অভিলাষ বুঝিলেন । 
কহিলেন, “বাচ্চা, এসব বিডূতি বা. অলৌকিক কার্য দেখে কিন্ত 
আশ্চর্য হবার কিছু নেই। স্যগ্টির সুক্্স স্তরে যে মহাশক্তি নিহিত 

রয়েছে, তা থেকে মানুধ আহরণ ক'রতে পারে অপরিমেয় শক্তি । এই 

৩৬ 
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'তত্বে বিশ্বাস জগ্মাবার জন্তেই তো কোন কোন যোগী বিভূতিলীল! 
দেখিয়ে থাকেন। কারুর আবার বালস্থলভ খেয়ালীপনাও থাকে। 

তবে, এতে সত্যকার বস্তু কিছু নেই।* 
ত্রিপুরলিঙ্গ বুঝিলেন, এই প্রাচীন যোগী মহাশক্তিধর- সর্বজ্ঞ । 

মনের যে কোন গৃঢ় গোপন কথ ইনি মূহুর্তে টানিয়া বাহির করিতে 
পারেন। তবে ইহার কাছেই সাহায্য চাওয়। যাক না কেন! 

যুক্তকরে কহিলেন, “বাবা, কৃপা ক'রে বলে দিন, কোন্ পথ ধরে 

আমি চলবো, কি ভাবে হবে অভীষ্ট সিদ্ধ। আপনার মত মহাপুরুষের 
কৃপাই ষে আমার পরম পাথেয় ৮ 

“শোন বেট। আসল কথা হচ্ছেনিজে প্রস্তুত হও। যে সাধন 

পেয়েছো৷ একাগ্রমনে তার অনুষ্ঠান কর। এগিয়ে চল একনিষ্ঠ ও 
ত্যাগ তিতিক্ষার পথে। সঙ্বল্প তোমার অচিরে পূর্ণ হবে। সঙ্গে সঙ্গে 
আপনিই প্রকাশিত হয়ে উঠবে সত্যের আলো, তখন কিছুই আর 
থাকবে না অজ্ঞাত। নিজের ভেতরেই সার! বিশ্বেব তত্ব তুমি খুঁজে 
পাবে। লাভ করবে অমৃতময় জীবন ।” 

যোগীবরের সান্নিধ্যে বসিয়া, তাহার তত্বোজ্জল। বাণী শুনিয়। 
ত্রিপুরলিঙ্গের প্রাণমন ভরিয়া উঠিল। করজোড়ে কহিলেন, “বাবা, 
আমার বড় ইচ্ছে, আপনার পুণ্যসঙ্গ .লাভ করে ধন্ হই, কিছুদিন 
আপনার কৃপা্ৃষ্টির সম্মুখে বসে সাধন ভজন করি ।” 

এ প্রার্থনায় জ্যোতিন্বামী রাজী হইলেন। সেবকদের ডাকিয়া 
বলিলেন, “নর্মদাঙ্গীর তীরে, এ ছোট পাহাড়ের গায়ে যে সাধনগুহা 
আছে, তাতে এর থাকবার বন্দোবস্ত ক'রে দাও । দেশ দেশাস্তরে বেট 

অনেক ঘুরেছে। এবার কিছুদিন এই পবিভ্র স্থানে টুপচাপ বসে 
তপস্যা করুক ।” 

পাহাড়ের নিভৃত গুহায় প্রবেশ করিয়৷ ব্রিপুরলিঙ্গ সানন্দে আসন 

পাতিয়। বসিলেন। 

জ্যোতিম্বামীর কাছে যোগসাধনার উপদেশ, নিয়া! একনিষ্ঠভাবে 

সি 
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তাহাই অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন । এ সময়ে যোরীবর প্রায়ই তাহার 
ধ্যানগুহায় 'আদিয়! উপস্থিত হইতেন। যোগক্রিয়ায় নৃতন নৃতন পদ্ধতি 
'দিতেন শিক্ষা ৷ 

একদিন গভীর রাত্রে নিভৃতে জ্যোতিম্বামী তাহাকে কহিলেন, 
“বংস ত্রিপুরলিঙ্গ, যোগ সাধনায় তোমার নিষ্ঠা, তোমার ধ্যানতন্নয়তা 
দেখে আমি বড় খুসী হয়েছি। আমি জানি, হুইটি শ্রেষ্ঠ মহাত্মা থেকে 
তুমি সাধনার নির্দেশ ও বীজমন্ত্র পেয়েছো । ব্রহ্মজ্ঞানের ফল ফলাতে 

হলে চাই সদ্গুরুপ্রদন্ত বীজ, আর চাই একৈকনিষ্ঠ সাধনা । তা 
তোমার রয়েছে । তুমি ভাগ্যবান সাধক। কিন্তু বেটা, অধ্যাত্ব- 

জীবনকে তাড়াতাড়ি ফুটিয়ে তুলতে হলে বিরজা' হোম কর! দরকার । 
আমি তোমায় তা সম্পন্ন করাবো। কাল প্রত্যুষে নর্মমদাজীর জলে 
স্নান তর্পণ শেষ ক'রে তুমি আমার আসনের কাছে যেয়ো। সব কিছু 
উপকরণ প্রস্তত থাকবে ।” 

এ দিনকার অনুষ্ঠান ও দিব্য অনুস্ভূতির কথ ব্রিপুরলিঙ্গ মাঝে 
মাঝে তাহার অন্তরঙ্গ শিষ্যদের কাছে বর্ণনা করিতেন । ঢাকা স্বামীবাগ 
আশ্রমের মোহাস্ত, নরেশানন্দ সরম্বতীজীর লেখায় আমরা তাহার এক 
চিত্র পাই ঃ 

“ত্রিপুরলিঙ্গের নিকট সমস্ত ব্যাপার যেন স্বপ্নবং বোধ হইতে 
লাগিল। প্রভাতে স্নান করিয়া স্বামীজীর আদেশমত তিনি তাহার 
নিকট উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী একজন ভক্তকে হোমদ্রব্যাদি 

আনিতে বলিলেন । যথা সময়ে হোম আরম্ভ হইল। সমস্ত দিবসব্যাগী 
হোম ক্রিয়া! চলিল। রাত্রে তিনি ত্রিপুরলিঙ্গকে বিরজার অন্যান্য ক্রিয়ার 
উপদেশ দিলেন এবং বিরজা হোম আরম্ভ হইল। ভোর হইবার অল্প 
আগে তিনি পূর্ণান্থতি দিলেন। হোমকুণ্ড হইতে তখন এক অপুর্ব দিব্য 
জ্যোতির্ময় শিখা প্রদীপ্ত হইয়া! উঠিল । দেখিলে চক্ষু যেন বলসিয়া যায় । 

“ত্রিপুরলিঙ্গের চক্ষু মুদিত হইয়া আসিল--এ সময়ে কিভাবে 
তিনি ছিলেন তাহার কিছুই মনে নাই। কেবল মনে পড়ে, চক্ষু মুদিবার 

তত, 
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“পর নিজের ভিতরে এক উদ্দীপ্ত তেজ অনুভব করিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে 

যেন এক অভ্ভুতপূর্বব মহানন্দ রসে মগ্ন হইয়া পড়িলেন। বহৃক্ষণ 
এইভাবে কাটিয়া গেলে পরে যখন তাহার হু'স হইল তখন ভিতরে 
বাহিরে সর্বত্রই তিনি এক আনন্দ রাজ্যের অস্তিত্ব অনুভব করিতে 
লাগিলেন। তিনি মহাত্মাকে প্রণাম করিলেন। মহাত্মা তাহাকে 

আশীর্ববাদ করিয়। স্েহভরে বলিলেন, “বৎস, যাহা কিছু প্রত্যক্ষ 

করিলে সেই আত্মজ্যোতির তত্বানুসন্ধান করিয়া তাহাতে স্থিত প্রজ্ঞ 

হও, শোক ছুঃখের অতীত হও ।”১ 

স্বামীজীর ন্নেহচ্ছায়ার আরো! ছুই তিন দিন অবস্থান করিয়া 
ত্রিপুরলিঙ্গ উত্তরাখণ্ড অভিমুখে রওনা হইলেন। পরে ওঁকারনাথ, 
উজ্জয়িনী ও মহাকালেশ্বর দর্শনাদি করিয়া পৌঁছিলেন কানপুরে । 
শিক্ষাগ্ুর যোগীর পবিভ্র সমাধিস্থান কাছেই বিঠৌরে অবস্থিত। 
ত্রিপুরলিঙ্গ ব্যাকুল হইয়। সেখানে ছুটিয়া গেলেন। এই ভূমির প্রতিকণ৷ 
তাহার কাছে পরম পবিভ্র। বারবার এই ভূমিতে লুটাইয়৷ তিনি 
প্রণাম নিবেদন করিতে থাকেন। 

পরম কারুণিক যোগীবরের কত পুণ্যস্থৃতি জাগিয়া উঠে তাহার 
স্বৃতিপটে। হৃদয়ে গুমরিয়া উঠে ছুঃসহ ব্যথা । ধাহার উপর নির্ভর 
করিয়া সাধনার পথে নামিয়াছেন, আজ কোথায় তিনি আত্মগোপন 
করিয়া রহিলেন? প্রাণপ্রিয় ছাত্র, যাহাকে তিনি অপত্যন্সেহে নিজ 

হাতে গড়িয়া তুলিয়াছেন, সত্যই কি তাহার সহিত ঘটিয়াছে চির 
বিচ্ছেদ? ত্রিপুরলিঙ্গ কানায় ভাঙ্গিয়া পড়েন। সমাধি স্থানের পাশে 
কিছুক্ষণ পড়িয়া থাকেন অর্ধীবাহ অবস্থায় । 

হঠাৎ কাণে তাঁহার আসে উদাত্ত কণঠম্বর_-“বেণী ! বেটা, কেন 
এমন হতাশ হ'য়ে পড়ছে।? স্থির হও। ভয় কি তোমার? আমি ষে 
সঙ্গে সঙ্গেই বরাবর রয়েছি। 

১। ম্বামীজীর কথা--দ্বামী নরেশানিন্দ সরদ্তী পৃঃ ৩৭-৩৮। 
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একি। এে পরমারাধ্য যোগীবরেরই কণস্বর। সেই পরিচিত, 

ন্েহমাখ। আহবান। এ ষে কোনদিনই ভুলিবার নয়। 
ত্রিপুরলিঙ্গ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসেন। হাদয়ে জাগিয়া উঠে 

অপার আনন্দ । সাধনায় আসে দৃঢ় প্রত্যয়। উবে তো মরদেহ 
ত্যাগের পরও যোগীবর তাহার সাথে রহিয়াছেন, সদা জাগ্রত দৃষ্টি 
দিয়া তাহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছেন! এই ককণার যোগাপাত্র ত্রিপুর- 
লিঙ্গকে হইতেই হইবে। 

বিঠৌর হইতে সেদিন তিনি উত্তরাপথের দিকে চলিয়াছেন, হঠাৎ 
এক বাল্যবন্ধুর সঙ্গে দেখা । বন্ধুটির বাড়ী এবং ব্রিপুরলিঙ্গের স্বশুর- 
বাড়ী একই গ্রামে । এতদিন পরে গৃহত্যাগী বেণীপ্রসাদকে পাইয়৷ 

ভাহার আনন্দের সীম নাই ৷ কহিলেন, “ভাই বেণী, একটিবার চলো, 

তোমার স্ত্রী পুক্রকে দেখ। দিষে এসো । তারা এখন তোমার শ্বশুর 
বাড়ীতেই আছে । আজ তোমায় এত অনুরোধ করার আরো একটা 

বিশেষ কারণ আছে । আগামী কাল তোমার ছেলের উপনয়ন হবে। 

এ অঞ্চলে যখন এসেই পড়েছো, একটিবার তাদের দেখা দিয়ে যাও। 

তারপর যেথায় ইচ্ছে চলে যেয়ো । কেউ তো আর তোনায় মাটকে 

রাখছে না।% 

বন্ধুটি কিছুতেই ছাড়িবেন না, একরকম জোর করিয়া ধরিয়া 
ঠাহাকে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত করিলেন। 

পুজের উপনয়ন সংস্কারের উৎসব। কিন্তু গঙ্গাদেবীর অন্তরে ন্থখ 
নাই। বারবার সাশ্রনয়নে ভাবিতেছেন স্বামীর কথ! । সংসার 

ছাড়িয়। তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন, জীবনে আর যে কখনো সাক্ষাৎ 
হইবে তাহ। মনে হয় না। আজ এমন শুভ দিন, এদিনে পুত্র তাহার 
পিতার আশীষ হইতে বঞ্চিত হইল । এ হুঃখ থে রাখিবার ঠাই নাই। 

এমন সময় হঠাৎ প্রচারিত হয় ত্রিপুরলিঙ্গের আগমন বার্তা । 
চারিদিকে আনন্দ কোলাহল পড়িয়া যায়। আঅচলে চোখের জল 

তর 
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মুছিয় গঙ্গাদেবী গৃহদেবতার কাছে ককতজ্ঞচিত্তে বারবার মাথ! ঠেকান। 
কম্প্রকষ্ঠে বলিতে থাকেন, “হে অন্তর্ধ্যামী, হে দয়াল ঠাকুর, তুমি 
তবে হঃখিনীর প্রার্থনা শুনেছে।, প্রভু 1” 

সবাই কৌতুহলী হইয়! ব্রিপুরলিঙ্গকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। কিন্ত 
গঙ্গাদেবীকে সেখানে দেখা গেল না। স্বামী সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ 
করিয়াছেন। ধর্মমপত্ী লইয়া এই পবিত্র আশ্রম হইতে কি করিয়া 
তাহাকে নিছ্যুত করিবেন? তাই মনের আবেগ মনে চাপিয়া 
গৃহকোণেই বসিয়া রহিলেন। 

উপবীত অনুষ্ঠান ও উৎসব শেষ হওয়ার পর ত্রিপুরলিঙ্গ স্ত্রীকে 

নিকটে ডাকিলেন। শাস্তন্বরে কুশলবার্তাদি জিজ্ঞাসা করার পর 

তাহাকে কিছু উপদেশ দিলেন। কহিলেন, “গ্যাখো, আমি গৃহস্থাশ্রম 

চিরতরে ছেড়ে গিয়েছি । বিরজ! হোম ক'রে নিয়েছি সন্যাস। তাই 

ব্ক্তিজীবনে আর আমি তোমাদের কেউ নই । তবে এটা সদাই মনে 

রেখো, তোমাদের কল্যাণ কামন। আমি ঠিকই করছি__কিস্তু তা করছি 
সর্ববজীবের কল্যাণের সাথে জড়িয়ে । আলাদা ক'রে নয়। 

পত়ীর বক্ষে ছুলিয়া উঠিয়াছে শোকের পাথার-_ছুই গণ্ড বাহিয়া 
অশ্রার ঝরিতেছে! আর ব্রিপুরলিক্গ তাহার দিকে তাকাইয়া 
আছেন নৈর্ব্যক্তিক ভাবে। 

ক্ষণপরে আবার তিনি কহিলেন, “গঙ্গা, ম্মামার সময় বেশী নেই, 
এখনি উঠতে হবে। তবে, যাবার আগে তোমায় বলে যাচ্ছি__এই 

সংসারের মায়ায় নিজেকে বেশী জড়িও না। যত জড়াবে ততই পাবে 
হুঃখের আঘাত। সদাই পরম প্রভুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখো, মায়ার 
বন্ধন ধারে ধীরে আালগা হয়ে আম্বে। পাবে পরম মুক্তি” 

শোকবিধুর! গঙ্গাদেবী মাটিতে লুটাইয়৷ কীদিতে থাকেন। 
ত্রিপুরলিঙ্গ আর দেরী করেন নাই, তখনি স্থানত্যাগ করিলেন। 

আত্মীয় কুটুন্ধদের অনুরোধ ও অশ্রাজল কোন কিছুতেই তাহাকে 
টলাইতে পারিল না । 
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বাল্যবদ্ধুটি বহুদূর অবধি সঙ্গে আসিলেন, পথে আসিতে আসিতে 
₹ত বুঝাইলেন, “ভাই, যদি এতদিন পরে এলেই, কেন আরো কয়েকটা 
দিন এখানে কাটিয়ে যাও না? তোমার সন্াস ধর্ম থেকে কেউ তে!মায় 

চাত করতে চায় না। শুধু আমাদের অনুরোধ, দিনকতক তে'ম|ব 

শী ও পুত্রকে সামিধো থাকার স্বনোগ দাও ।” 

কথাবার্তা বলিতে বলিতে উভয়ে অনেক দূর আসিয়া পভিয়ান্ছন । 

১1৩ না বলিয়া বসিলেন, “ভাই তুমি অ'মার পরিব!রের 
“তাকার শুভাকুধ্যায়ী। তাছাড়া,তুমি চিরদিনই ধীর স্থিব মান্নব ৷ একটা 

*০! তোমায় গোপনে জানাচ্ছি, কাউকে মেন বলো না। দেখলাম, 
হ্'মার পুত্রের আমু আর বেশী নেই, সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই তাব 

;তা ঘটবে । প্রাক্তন খণ্ডিত হয়ে এসেছে, তা আর এড়ানো যাবে 

»| এখন ভেবে বল তো, 'এ অবস্থায় আমার এখানে থাকা কি 
গত? আমার স্ত্রী গঙ্গাকে আমি কিছু খুলে বলিনি, বিস্ত সপ্সারেন 
সনিত্যতার কথা তাকে বিশেষ করে বুঝিয়ে এসেছি | ল্িন্থ তুমি 
ই আর আমার সঙ্গে এসো না, এবার ঘরে ফিরে যাও । নিদায়।” 

ত্রিপুরলিঙ্গেন মুখের কগা সাতদিনের ভিতরেই ফলিলা ষায়। 

"কম্মিকভাবে, এক মারা্সক বাধিতে ভুগিয়াঃ তাহ'ব পুত্রের 

লাকান্তর ঘটে । 

পথ চলিতে চলিতে ত্রিপুরলিঙ্গ হিমালয়ে আসিয়া পৌছিয়ছেন | 

্তিসাধনার মহাগাঠ এই নগাধিরা্ | যুগে যুগে ইহার গুহায় 

-্তকামী সাধকের দল আনিয়া আশ্রয় নেয়, হয় আান্তকাম । তারপর 

নার তাহ।দেরই কপার পবিত্র গঙ্গাধারা নামিয়া আর্সে সংসারী 

ননষের জীবনক্ষেত্রে | 

এ অঞ্চলে পদার্পণ করার পরই ত্রিপুরলিঙ্গের হৃদয়ে এক মৃতন 

দীপন জাগিয়া উঠে। এখানকার অরণ্যে, পর্বাতে আত্মগোপন 

রিয়া আছেন কত শক্তিধর যোগী, কত মহাজ্ঞানী তাপস । ইহাদের 

সাঃ) ১৬ 
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সান্নিধ্য লাভের জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠেন। দিনের পর দি? 
দুর্গম পার্বত্য পথের মধ্য দিয়া আগাইয়া চলেন । 

আশেপাশে লোকজনের বসতি তেমন নাই । কোন কোন দিন 

খাওয়া হয়তো জুটে, আবার এক এক দিন অনাহারেই কাটিয়া যায় 
ক্ষুধায় কাতর হইলে এক একদিন পাকা গুলোড় বা ডুমুর ভোজন 
করিয়া আত্মরক্ষা করেন । 

প্রস্তরাকীর্ণ অন্নুবর্বর অঞ্চল দিয়া আগাইয়া চলিয়াছেন, সেখানে 

কোন আহার্য্যই মিলেনা । অনন্যোপায় হইয়! ঘুটের ছাই ঝরণ'র 
জলে গুলিয়। পান করেন । আবার অনশন, অদ্দীশনের পর যদি 

কখনো পাহাঁড়িয়া বক্তিতে আসিয়া উপস্থিত হন, কেউ সাধুবাবাকে 

ভেড়ীর ছুধ দোহন করিয়া দেয়, কেউ বা করায় ভূরিভোভ'ন | 
দীর্ঘ চড়াই উতৎরাইর পথ চলিয়! ত্রিপুরলিঙ্গ সেদিন ভিকবতের এত 

ক্ষুদ্র গ্রামে আসিয়া পৌছিয়ছেন । দেহ বড় শ্রান্ত, এক বৃক্ষতলে 

ঝুন্নিটি নামাইয়া আসন বিছাইয়া বসিলেন । 

বেল৷ ক্রমে গড়াইয়া আসিতেছে । আগুনের জন্য বড় ব্যস্ত হই 

পড়িলেন | স্ূর্যা অস্ত যাওয়ার পরই এ অঞ্চলে প্রচণ্ড শীত পাড়ে, 

সারা রাত ধুনী না জ্বালাইয়া উপায় নাই। 

কাছেই এক গৃহস্থ বাড়ী। ত্রিপুরলিঙ্গ সেখানে আগুন চাঁহিতে 

গেলেন । অক্পবয়স্কা একটি ব্রাহ্মণ কুমারী বারান্দায় বসিয়া কাঁজ কর্দ 

করিতেছে । তাহাকে ভাকিয়! কহিলেন, “ওগো, তোমাদের ঘর থেকে 

একটু আগুন আমায় দেবে ?" 

কি আশ্চর্য্য! আগুন দেওয়া দূরের কথা, মেয়েটি মহা বিরক্ত 
হইয়া তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। এই পাহাড়ী অঞ্চলের 
ভাষা জানা নাই । তাই বুঝিতেছেন না, আগুন চাহিয়া কি অপর 

তিনি করিলেন । 

এমন সময় হঠাৎ গৃহকন্রী সেখানে আসিয়া উপস্থিত । 
ত্রিপুরলিঙগকে তিনি ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিলেন--ত্তাহার কন্থা 
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তেছে,স্-“প্রকৃত সাধু ও প্রকৃত ব্রাহ্মণ ধারা, তারা কেন আগ্নি 
ংগ্রহের জন্য গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ঘুরবেন? ইচ্ছা করলেই তো! 
ঠারা অগ্নি দেবতাকে আবাহন করতে পারেন ।, 

মার্জনা চাহিয়া মহিলাটি কহিলেন, “বাবা, আপনি এ অবোধ 
লিকার কথায় যেন রুষ্ট হবেন না, একটু ডান, আমি ওকে আগুন 
দৃতে বলছি ।” 

কয়েক টুকরা কাঠ মেয়েটির হাতে গু'জিয়া দিয়া ভ্ননী কহিলেন, 
দাও, এবার সাধুবাবাকে আগুন দিয়ে দাও । ছিঃ এমন ক'রে কি 

হাত্সাদের গাল দিতে আছে ?” 

কান্ঠখণ্ড কয়টি মাটিতে সাজাইয়া কুমারীটি মন্ত্রোচ্চারণ করিল, 
দবতাকে আবাহন জানাইয়া ফুৎকার দিতেই দপ, করিয়া জলিয়া 
টঠিল অগ্নিশিখা । 

একটি' ধাতুপাত্রে এ আগুন তুলিয়া রাখিয়া বালিকা তাহার নিজ 
হাজে চলিয়া গেল । 

এই কাণ্ড দেখিয়া ত্রিপুরলিঙ্গ তো বিস্ময়বিমুট হইয়া গিয়াছেন। 

ক্ষে সঙ্গে মনে জাগিয়াছে তীব্র কৌতুহল । এমন অলৌকিক শক্তি 
গয়েটি কোথায় পাইয়াছে ? কোন্ সাধন বলে লাভ করিয়াছে ? 

এ রহস্য তাহাকে ভেদ করিতেই হইবে। ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা 

চরিলেন, গৃহস্বামী কোথায়? 

জানা গেল, তিনি কাজে বাহির হইয়া গিয়াছেন, ফিরিতে কিছুটা 

ধলন্ব হইবে। 

ত্রিপুরলিঙ্গ অঙনেই বসিয়া রহিলেন, ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ না 
রিয়া তিনি স্থানত্যাগ করিবেন না। . 

কিছুক্ষণ বাদে ব্রাহ্মণ ফিরিয়া আমিলেন। দেখিতে সুপুরুষ, 
গীরকাস্তি। দেহের উপরিভাগ অনাবৃত । গলদেশে ঝুলিতেছে শুভ্র 

টপবীত। কাধে এক কোদালি, চাষের কাজ শেষ করিয়া আসিতেছেন, 
বাটু অবধি ছুই পা ধুলা কাদায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। 
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হস্ত পদ প্রক্ষালনের পর ব্রাহ্মণ ভ্রিপুরলিঙ্গের কাছে আগাইয়া 

আসিলেন। করজোড়ে কহিলেন, “মহাত্বনঃ কপা ক'রে আপনি দীনের 

কুটিরে অতিথি হয়েছেন। কিন্ত আমার দুর্ভাগ্য এতক্ষণ আপনাকে 

বসিয়ে রাখতে হলো । আমায় মাঞ্জনা করুন । আজ এখানেই অন্ন 
গ্রহণ ক'রে আমাদের কৃতার্থ করুন ।” 

“আচার্য্য, আপনি ব্যস্ত হবেন না । আমি ইচ্ছে করেই এতক্ষণ 

অপেক্ষা করছি। আপনার কন্যা এখানে যে অলৌকিক কাণ্ড দেখালো. 
আশ্চর্য্য হয়ে সেই কথাই শুধু ভাবছি । এর রহস্ত দয়া ক'রে আমায় 

বলুন ।” 
সত্রীর কাছে সব কথা শুনিয়! নিয়া ব্রাহ্মণ সহান্তে বলিয়া উঠিলেন, 

“মহাত্মন্, এতো৷ অতি সহজ কথা । সত্যকার অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ যে হয়, 

তার গৃহে অগ্নি যে এমনি সহজভাবেই মন্ত্র সাহায্যে ভুলে উঠে। 
এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই |” 

“কিস্ত আমি কেবল ভাবছি» এই বালিকা কি ক'রে অগ্নিকে এমন 

বশে এনেছে |” 

“এ শক্তি আমরা অর্জন করেছি পুরুষানুব্রমে, আর দেবপুজা 
অতিথি-সেবাতেই ত। নিয়োগ করছি । তাই এ শক্তির ক্ষয় কখনো 

হয় না। আপনাদের সমতল ভূমে এ অগ্নি আবাহনের বিদ্যা একবার 
শিখলে লোকে তখনি তা নিজ স্বার্থের জন্য ব্যবহার করে । ফলে শক্তি 

তার! হারিয়ে ফেলে! বাবা, বেদমন্ত্রের শক্তি আবহমানকাল ধনে 

অব্যাহতই রয়েছে । শুধু মানুষ নিজে গেছে বদলে, তাই তো সে একে 
অস্বাভাবিক মনে করে । এ সব কথা যাক । আপনি এবার দয়া ক'রে, 

হাত পা ধুয়ে ভোজনে বসুন । সন্ন্যাসী অতিথি অভুভ্ত থাকতে তো 
আমরা খেতে পারিনে |” 

“নাঃ বাবা, আমি অপরের তৈরী অন্ন গ্রহণ করিনে 1” 

“বেশ তো, অগ্নি শুদ্ধ করে আপনি এ অন্ন ভোজন করুন| তা 

হলে তো আর আপত্তির কারণ থাকতে পারে না।” 
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ব্রাহ্মণপত্বী তখনি অন্ন ব্যঞ্জন নিয়া আসিলেন। পানপাত্র হইতে 
এক অঞ্জলি জল নিয়া ব্রাহ্মণ মাটিতে ছিটাইয়া দিলেন, অশ্ফুটস্বরে 
উচ্চারণ করিলেন অগ্নির আবাহন মন্ত্র । সঙ্গে সঙ্গে মৃত্তিকা হইতে 

দপ, করিয়া জলিয়া উঠিল নীলাভ অগ্রিশিখা । এই অগ্মিতে আহার্য্য- 
পূর্ণ থালাটি তুলিয়া ধরিলে ধীরে ধীরে উহা গরম হইয়া উঠিল। 
একি অদ্ভুত দৃশ্য ! ত্রিপুরলিঙ্গের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সানন্দে 
এ অন্ন-ব্যঞ্জন তিনি পরিতোষ সহকারে আহার করিলেন । 

খাওয়! দাওয়ার পর উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আলাপ পরিচয়াদি 
হইল | ব্রিপুরলিঙ্গকে সঙ্গে নিয়া ব্রাহ্মণ তাহার পাঠকক্ষে ঢুকিলেন, 
পেটিকা হইতে বাহির করিলেন বহু দুষ্প্রাপ্য শাস্তরগ্রন্থ । তন্ত্র ও 
জ্যোতিষীর অমূল্য সংগ্রহ এখানে রহিয়াছে । এ সব গ্রন্থের তত্বরাজী 

ব্রাহ্মণের অধিগত | ইহাদের প্রয়োগেও তিনি পারঙ্গম | 

ত্রিপুরলিঙ্গের দিকে চাহিয়া ব্রাহ্মণ সম্সেহে কহিলেন, “বাবা, 

তোমার হয়ত নিগুঢ় বিদ্ভা শেখবার কৌতৃহল জেগেছে গুরুকপায় 
অনেক কিছু আমার আয়ত্তাধীন । আমি তোমায় শেখাতেও পারি । 

কিন্ত এক সর্তে। এখানে তোমায় স্থায়ীভাবে বাস করতে হবে। 

আমি বলি কি, তুমি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ কর, এখানেই থেকে 
যাও। ঘে সব অলৌকিক শক্তি আমি অর্জন করেছি, তা তোমার 

ভেতর সঞ্চারিত করে দেবো । এই যে গ্রন্থরাজী দেখছে, এসব 

আজকাল দুষ্প্রাপ্য ৷ এই গ্রন্থভাগ্ডারও আমি তোমায় দিয়ে যাবো” 

বিবাহ? এ ব্রাঙ্ষণ বলে কি? ত্রিপুরলিঙ্গের কৌতৃহল ও 
খপ্তবিষ্ভা আহরণের ইচ্ছা মুহুর্তে অন্তহিত হইল। নিজ জীবনের 
উদ্দেশ, মুক্তি কামনায় তাহার সর্ধবব্ষপণ, শক্তিধর মহাত্মাদের অযাচিত 
কপা, নিজের সাধননিষ্ঠা, সব কিছু অকপটে ব্রাহ্মণের কাছে তিনি 

বিবৃত করিলেন । 

সব শুনিয়া ব্রাঙ্মণ কহিলেন, “ন! বাবাঃ তা হলে তোমায় এখানে 

আটকে রেখে আমি অধর্ম্মে পতিত হতে চাইনে | কন্যার বিবাহের যে 
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প্রস্তাব আমি করেছি, তা মোহগ্রস্ত হয়েই করেছি | আমায় তুমি মা' 
ক'র। তোমার সাধন জীবনে গুরুকৃপা ফলিত হয়ে উঠুক, অভী 
তোমার সিদ্ধ হোক । তবে এখানে কিছুদিন যদি থাকো, কয়েকা 

নিগুঢ় বিষ্ভা আমি তোমায় শিখিয়ে দেবো ।” 
এই শক্তিধর ব্রাহ্মণের গৃহে কয়েক দিন অতিবাহিত করি; 

ত্রিপুরলিঙ্গ আবার যাত্রা শুরু করিলেন । 
দৃষ্টি তাহার এবার প্রসারিত হিমবস্তের চিরতুষারময় অঞ্চলে 

দিকে । রজতগিরিসন্গিভ অভ্রভেদী গিরিচুড়া সেখানে অপরূপ মহিমা 
দণ্ডায়মান। ধ্যানমূত্তি মহেশ্বরের মৌন আহ্বান ত্রিপুরলিঙ্গের হৃদ 
তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া দেয়। দ্রুতপদে সন্মুখেরদিকে তি 
আগাইয়া চলেন । 

এবার তিনি শিবভূমির অভিযাত্রী। কখনো পাহাড়ের চূড়া 
চুড়ায়, কখনো নির্ঝরিণীর তীরে, কখনো বা জংলা পাকদণ্ডির প 
আগাইয়া চলিয়াছেন। অন্তরে আকাজ্া, যাত্রাপথে ভাগ্যক্র 

যদি কোন শক্তিধর যোগীর সাক্ষাৎ মিলে, তবে তাহার চরণতদে 

আশ্রয় নিবেন | সাধন জীবনকে করিবেন চরিতার্থ । 

সে দিন প্রত্যুষ হইতেই পর্ধ্যটন শুরু হইয়াছে । চড়াই উত্রা 
অতিক্রম করিয়া ত্রিপুরলিক্ষেব দেহ অবসন্ন । ক্ষুধা-তৃষ্ণায়ও কাত 
কম হন নাই । কিন্তু এখানে এ সময়ে আহার্য্য বা পানীয় কি করিয় 

মিলিবে? 

পথের ছুইধারে প্রস্তরাকীর্ণ রুক্ষ পাহাড়ের সারি, বন-জঙ্গ 

থাকিলে তবুও হয়তো ফলমূল কিছু জোটানো৷ যাইত। কাছাকা? 
কোথাও কোন লোকালয় বা সাধু সন্্যাসীর আশ্ম নাই । তবে আশ্র 
মিলিবার সম্ভাবনা কই ? বহু নিয়ে তিন চার মাইল দূরে এক পারব 
নদীর শীর্ণ রেখা লক্ষ্য করা যায়। কিন্ত দেহের যে অবস্থা, তাহাতে 
সেখানে নামিয়। গিয়া জল সংগ্রহ কর একেবারে অসম্ভব । 
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যোগী ত্রিপুরলিঙ্গ 

গুরুর নাম ঘন ঘন স্মরণ করিতেছেন ত্রিপুরলিজ । অবসন্ন দেহকে 

নিয়া নিয়া কোনমতে পথ চলিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ কাণে পশিল 

সপরিচিত কণ্ঠস্বর । 
“বেটা ত্রিপুরলিঙ্গ, এ পথ দিয়ে কোথায় তুমি চলেছে? একটু 

সপেক্ষা করো । আমি নীচে নেমে আসছি ।” --পাহাড়ের কোলে 

ড়াইয়া জটাজুটমপ্ডিত এক ব্্াঁয়ান যোগী উদাত্ত ত্বরে তাহাকে 
ঢাকিয়া কহিলেন । 

মহাত্বা সম্মুখে আসিয়! ঈ্রাড়াইতেই ত্রিপুরলিঙ্গের চোখে মুখে 
টিয়া উঠিল অপার বিস্ময় । মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ইহাকে 
কানদিন দর্শন করিয়াছেন বলিয়া তত] মনে পড়ে না। তবে কি করিয়া 

নি তাহার নাম জানিলেন? কেনই বা এ সময়ে মোগীবরের 

মাবির্ভাব? সন্কট ত্রাণের জন্য ? 

প্রসমোজ্জল হাসি ছড়াইয়া যোগী কহিলেন, “বৎস, আমিই তোমায় 
ডকেছি। ডেকেছি তার কারণও আছে । তুমি যে আমার দর্শন 
াভের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলে 1” | 

“সে কি! দর্শন করতে চেয়েছি-_-আপনাকে ?” অস্ুটস্বরে বলিয়া 

'ঠেন ত্রিপুরলিঙ্গ ) 

“হ্যা, বৎস ঠিক তাই । তোমার অন্ততস্তলে তীত্র আকাজক্ষ। উদ্গত 

য়েছে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য । তবে তা তোমার সচেতন মনের 

গাছে ধরা পড়েনি । আচ্ছা, বলতো, এ অনির্দেশ্থ যাত্রায় কেন তুমি 

বরিয়েছো!? দিনের পর দিন হিমালয়ের দূর ছুর্গম প্রদেশে কেনই বা 
গিয়ে চলেছে। ? এখনো তা তোমার কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়নি | 

[াসলে এই অভিযাত্রার পেছনে রয়েছে তোমার পূর্বজম্মের সংস্কার । 
নার রয়েছে এক গুঢ় এঁশী ইঙ্গিত। পরে এ কথ! বুঝতে পারবে 1৮ 

সম্মোহিতের মত ত্রিপুরলিঙ্জজী তাহার চরণে পতিত হইলেন, 
নিবেদন করিলেন সম্রন্ধ প্রণাম | 

যোগী কহিলেন, “বৎস, তোমার পরিচয় আমি সবই জানি । আমি 
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কে, তা জানতে উৎস্ক হয়েছো ? শোন তবে । আমার লৌকিং 

পরিচয় বলতে কিছু নেই। অপর যে পরিচয় আছে তা ক্রমশঃ তু 
উপলব্ধি করতে পারবে । তবে আমার একটা ডাক নাম আছে বৈ কি 

এ অঞ্চলে সবাই আমায় বলে-__লামাম্বামী |” 
ব্রিপুরলিঙ্গের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছে এক অনাস্বাদিতপৃ্ক 

রসযন্নভৃতি । অন্তরাত্বা হইতে কে যেন বার ডাকিয়া কহিতেছে 

“ওরে, এ মহাত্বা যে তোর এক সত্যকার আপন জন। এ'রই 
পরমাশ্রয় তুই গ্রহণ কর্।” 

সাশ্রুনয়নে তিনি নিবেদন করিলেন, প্রভু, আমি নিতাঘ 

অসহায়__শিক্ষাপ্তরুর জঙ্গচ্যুত হবার পর নোুরহীন নৌকার মত 

ভেসে বেড়াচ্ছিলাম । এবার কৃতসঙ্কল্প হয়ে এই শিবভূমিতে এসেছি_ 

হয় সিদ্ধিলাভ করবো, নতুবা ক'রবো শরীরপাত |” 
“বৎস, তুমি ক্ষুধা তৃষ্তায় কাতর । আগে খেয়ে দেয়ে সুস্থ হও 

বিশ্রাম ক'র। বিস্তারিত কথা পরে হবে । এসো, নিকটেই আমা: 

আবাস স্থান |” 

যোগী পথ দেখাইয়া চলিলেন। উভয়ে উপনীত হইলেন পর্র্বত- 
শঙ্গের পশ্চাৎদিকে এক প্রস্তর-গুহায় । 

গুহার কাছে আসিয়া ঈাড়াইতেই ত্রিপুরলিঙ্গের বিস্ময়ের অবধি 

রহিলন1 ৷ দেখিলেন অদুপ্নে পিন ভূমিতে এসারিত রহিয়াছে তরুরাজী 
শোভিত এক শ্মামল ক্ষেত্র । আর তাহার পাশ দিয়া কুলুকুলু নাদে 

বহিয়া চলিয়াছে একটি পার্ধত্য ঝরণা । চারিদিকে অভ্রভেদী রুক্ষ 
পর্ধতশৃঙ্গের বেষ্টনী । মধ্যস্থলে বিরাজিত সবুজ তৃণলতামণ্ডিত নুরময 
বনভূমি । এ দৃশ্য সত্যই অভাবনীয় 

যোগীবর স্মিতহাস্তে কহিলেন, “বৎস, এমনতর বু শ্যামল ভূমি 
লোকচদ্ষুর অন্তরালে রয়ে গিয়েছে । হিমালয়ের ভাজে ভাতে, অভি 

দুর্গম স্থানে এগুলো লুকোনো । সমতলের মাঘ তো৷ দুরের কথা, 

অনেক পব্ধতচারীও কোন সন্ধান জানে না ।” 
২৪৬ 



যোগী ভ্রিপুরলিঙ্গ 

ত্রিপুরলিঙ্কে বিশ্রাম করিতে বলিয়া যোগীবর এ বনে প্রবেশ 
করিলেন । ফিরিয়া আসিলে দেখা গেল, হাতে রহিয়াছে এক ভড় 

স্থপেয় জল এবং ছুইটি পর ফল। 
ফল দুইটি ভোজন করার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরলিঙ্গের শ্রান্তি ও 

অবসন্নতা দূর হইয়া গেল । 

“বৎস, এখন কিছুকাল তোমার বিশ্রাম প্রয়োজন । আমি একটু 
কার্ধ্যাত্তরে যাচ্ছিঃ ফিরে এসে তোমায় ডাকবো ।”--বলিয়া মহাত্মা 

অন্তহিত হইলেন । 

এক সুবৃহৎ পাষাণবেদীর উপর দেহ প্রসারিত করিয়া ত্রিপুরলিঙ্ষ 

অল্পক্ষণের মধ্যে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। 

নিদ্রা ভাঙ্গিতেই দেখিলেন এক অপরূপ দৃশ্য । যোগীবর গুহার 
কোণে পল্মাসনে বসিয়া আছেন । ধুনীর আগুনের আভায় গৌরদেহ 
হইয়াছে কাঞ্চনাভ | আয়ত নয়ন ছুটি জল্ জল্ করিতেছে । 

যোগীবর তাহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন । গম্ভীর স্বরে 

কহিলেন, “ত্রিপুরলিঙ্গ, তোমায় এখানে ছু" এক বৎসর অবস্থান করতে 

হবে। আমি তোমায় যোগ সাধনার নিগৃঢ় ক্রিয়াদি শিক্ষা দেবো। 

কিস্ত বৎস, তার আগে তোমার অস্তস্তল থেকে অপসারিত করতে 

হবে যোগবিভূতি বা সিদ্ধাই অর্জনের আকাজ্গা । মনে রেখো 
এ আকাজ্্ণা হচ্ছে সাধন-পথের বড় অন্তরায়। নিজ্র্রিয় নিবিবিকল্প 

নিরগুন যে পরমাত্মা, তার দ্রকেই নিবদ্ধ রাখবে একাগ্র দৃষ্টি। যে 

সাধন এখানে পাবে ত! অভ্যাস করবে অনন্কন্্মা হয়ে । আশীর্বাদ 

করি, তুমি জয়যুক্ত হও ।” 
মহাক্মার চরণে প্রণিপাত জানাইয় ত্রিপুরলিঙ্গ তাহার কাছে 

আত্মসমর্পণ করেন । এখন হইতে কঠোর যোগসাধনার মধ্য দিয়া 
তাহার অধ্যাত্জীবন আগাইয়া চলে । 

দেড় বৎসর এ পাহাড়ে তিন অতিবাহিত করেন, 'যোগীবরের'_ 

আশীব্বাদে হন আপ্তকাম । 
২৪৯ 



ভারতের সাধক 

এখানকার সাধনায় যে চরম দিব্যান্ভৃতি তিনি লাভ করেন, সে 

প্রসঙ্গে ব্বামীজীর শিষ্য নরেশানন্দজী লিখিয়াছেন, “পাহাড়ের গায়ে 
এক বৃক্ষমূলে ত্রিপুরলিঙ্গ বসিয়া আছেন, ভাবতন্ময়তায় একেবারে 

মগ্র ক্রমে ক্রমে তাহার বাহাজ্ঞান লোপ পাইয়া গেল । এই ভাবে 
কতক্ষণ তিনি তিনি ছিলেন তাহা তাহার বোধ ছিলনা । কিন্তু যখন 

চেতনা ফিরিয়া আসিল তখন তিনি সমস্তই মধুময় বোধ করিতে 
লাগিলেন । কাহার মধুর স্পর্শে হৃদয়তন্ত্রী যেন সুমধুর তানে বাজিয় 
উঠিল । মনের সকল রুদ্ধ দুয়ার খুলিয়া গেল- তীহার মনে হইতে 

লাগল জগৎটা যেন কি এক আনন্দে পূর্ণ ও চৈতন্ময়। সে আনন্দের 
শেষ নাই- _বৃক্ষলতা, পাহাড় পর্ধত, আকাশ, বায়ু, জলস্থল 

সকলই যেন কি এক আনন্দে পূর্ণ--সে আনন্দের ছটায় চারিদিক 
উদ্ভাসিত। কি এক অপুর্ব ও মধুর সুরতানসমন্থিত সঙ্গীত উত্থিত হইয়া 
অনন্তাভিমুখে কোথায় যেন ভাসিয়া চলিয়াছে__-তাহার আর শেষ 

নাই। ত্রিপুরলিঙ্গ অরো৷ অনুভব করিলেন, গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি অনন্ত 
জ্যোতি্ষমণ্ডল কি এক মধুর উজ্জ্রল প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া অমৃত 

আস্বাদনের জন্য অনস্তের পথে পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। তারপর “অব্যক্ত 
অচিস্ত্যং অনির্বচনীয়ং অবস্থা । এইরূপ স্থির নিশ্লল নিস্পন্দভাবে 

বহুক্ষণ অতীত হইয়া গেল 1”, 

গুহায় ফিরিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে মহাত্বা স্মিতহান্তে তাহাকে 

কহিলেন, “বৎস ত্রিপুরলিঙ্গ, তোমার সাধনার সাফল্যে আমি মহ্ 

আনন্দিত হয়েছি । যে দিব্য অনুভূতির স্বাদ আজ গ্রহণ করলে, খুব 
কম সাধকই এত শীঘ্র তার অধিকারী হয়। পরমাত্বা তোমার প্রতি 

নুপ্রসন্ন । তোমার অভীষ্ট অনেকাংশে সিদ্ধ হয়েছে । এবার তুমি 
সমতলভূমিতে নেমে যাও। সেখানে গিয়ে নিদ্ধীরিত এশী কর্ম 

উদযাপন ক'র। আস্তরিক আশীবর্বাদ জানাই, অচিরে তোমার পরম- 
প্রাপ্তি ঘটুকু। ব্রহ্মলাভ হোক্।” 

১ ্বামীজীর কথা £ নরেশানন্দ সরম্বতী ; পৃঃ ৪৪-৪৫। 
২৪৩ 



যোগী ত্রিপুরলিঙ্গ 

কয়েক দিন অতিবাহিত হইবার পর এ পর্রতগুহায় এক বর্ষীয়ান 
বিশিষ্ট যোগীর আগমন ঘটে । ইহার নাম প্রজ্ঞানন্দ স্বামী । মহাত্মার 
নিকট হুইতে নিগুঢ় যোগসাধনা ইনি গ্রহণ করিয়াছেন, দীর্ঘদিন তাহা 
অভ্যাস করিয়াও চলিয়াছেন। সাধারণতঃ হিমালয়ের নিম্নভূমিতে 
নাতিশীতোষ্চ অঞ্চলেই প্রজ্ঞানন্দ অবস্থান করেন । কিন্তু মাঝে মাঝে 

তাহাকে এই পব্বতশীর্ষে উঠিয়া আসিতে হয় । মহাত্মার কাছে উচ্চতর 
যোগক্রিয়ার নির্দেশাদি নিয়া আবার স্বস্থানে ফিরিয়া যান । 

ত্রিপুরলিঙ্ের সহিত মহাত্মা তাহার এই কৃতী শিষ্ের পরিচয় 
সাধন করিয়া দিলেন । কহিলেন, “বৎস ত্রিপুরলিঙ্গ; তুমি ব্মনামধন্থা 

যোগী ভ্রেলঙ্গ মহারাজের কাছে দীক্ষণ পেয়েছে! | যোগসাধনার নান! 

স্তর ক্রমান্বয়ে অতিক্রম করে চলেছে! । যোগীদের শক্তি-বিভূতির সাথে 
তোমার কিছুটা চাক্ষুষ পরিচয় থাকা দরকার । প্রজ্ঞানন্দ এ বিষয়ে 

তোমায় সাহায্য করতে পারবে 1? 

নরেশানন্দ সরস্বতী লিখিয়াছেন--“লামান্যামী প্রজ্ঞানন্দকে কি 

ইঙ্গিত করিলেন । সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্ঞানন্দ সুক্ষ শরীরে ভ্রমণ ও পরকায়া 
প্রবেশ প্রণালীর নিয়ম ও যৌগিক ক্রিয়াপদ্ধতিগুলি ত্রিপুরলিঙ্গকে 

যথাযথ দেখাইয়া দিলেন । ইহা৷ দেখিয়া! তিনি বেশ উপলদ্ধি করিলেন, 
যোগীগণের পক্ষে সুম্মদেহে গমনাগমন, পরকায়া প্রবেশ বা যে কোনও 

তত্ব অবলম্বন করিয়! বহুদিন, এমন কি প্রলয়কাল পর্যন্ত, সংস্কারময় 

দেহ রাখা সম্ভব হয়। ভ্রিপুরলিঙ্গের অষ্টাঙ্গ যোগ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও 

সত্যসঙ্কল্প সম্পর্কে জ্ঞান থাকায় তত্বগুলি অনুধাবন বা আয়ত্ত করিতে 

বিলম্ব হইল না।” 

পরমানন্দে আর! কিছুদিন এখানে অবস্থান করার পর মহাত্া 
লামান্বামীর কাছে ব্রিপুরলিঙ্গ বিদায় গ্রহণ করিলেন !। এবার তাহার 
পরিব্রাজনের লক্ষ্যস্থল-_ পুর্ব্ব ভারতের তীর্থসমূহ। 

হিমালয়ের বনপথ দিয়া ত্রিপুরলিঙগ অগ্রসর হইয়া চলেন। পথে 
১ 



ভারতের সাধক 

নেপালের পশুপতিনাথে কিছুদিন অবস্থানের পর সিকিম ভুটান হইয়া 
পদার্পণ করেন আসামে । 

এখানে কামাখ্যা ও পরশুরামকুণ্ড দর্শন করিয়া উপস্থিত হন 
জরয়ন্তীয়৷ পাহাড়ে । পাহাড়ের কোলে, গহন বনের অভ্যন্তরে চোখে 

পড়িল এক প্রাচীন শিব মন্দির | খরবেগে পাশ দিয়া বহিয়া চলিয়াছে 

এক পার্বত্য ঝরণা ৷ এখানকার নির্জনতা, প্রাকৃতিক শোভা ও পবিত্র 

পরিবেশ দেখিয়া ব্রিপুরলিঙ্গ মুগ্ধ হইলেন। স্থির করিলেন, এই মন্দিরে 
কিছুকাল ধ্যান ভজনে কাটাইবেন। 

মন্দিরের বারান্দায় সবেমাত্র আসন পাতিয়া বসিয়াছেন, এমন 

সময় নিকটস্থ গ্রামের একটি লোক সেখানে আসিয়৷ উপস্থিত। আজ 

তাহার মানৎ ছিল, তাই. শিবের মাথায় এক ভশড় দ্ধ চড়াইতে 

আসিয়াছে । কাজকর্ম শেষ হইয়া যায়। লোকটি ত্রিপুরলিঙ্গের চরণে 
প্রণতি জানাইয়া প্রশ্ন করে, “সাধুবাবা বুঝি আজই এসেছেন 
এ মন্দিরে? সন্ধ্যে হয়ে আসছে । এবার তাড়াতাড়ি চলুন আমাদের 

গায়ে । সেখানেই আপনার সেবার বন্দোবস্ত করা যাবে 1” 

“তাতো হয় না ভাই । কিছুদিন এখানে থাকব বলেই ভেবেছি ।” 
_ ত্রিপুরলিঙ্গ উত্তর দেন । 

বিস্ময়ে লোকটির ময়ন বিস্ফারিত হইয়া উঠে! মন্তব্য করে, 

“বাবা, এ মন্দিরে আজ অবধি কেউ বাত্রিবাস কবতে পারেনি । নিজের 

মঙ্গল চান তো, আক্তই এ জায়গা ত্যাগ ক'রে যান । অনেক সাধুই এ 
মন্দিরে প্রাণ হারি/য়ছেন ।” 

সহান্তে ত্রিপুরলিঙ্গ জানাইয়া দেন, যে সঙ্কল্প তিনি করিয়াছেন, 
তাহা সিদ্ধ না হওয়া অবধি এই দেবস্থান হইতে এক পা নড়িবার 

ইচ্ছা তাহার নাই । 
“দেখছি, এ বিদেশী সাধুর মৃত্যু আজ ঘনিয়ে এসেছে ।”-_ আপন 

মনে বক্ বক্ করিতে করিতে লোকটি বনপথ ধরিয়া গ্রামের দিকে 
অদৃশ্য হইয়া যায়। 
২৫২. 



' যোগী ত্রিপুরলিজ 

রাত্রি ক্রমে গভীর হয়, বনভূমি এক সুগম্ভীর নিস্তববতায় ভরিয়া 
উঠে। মন্দিরের অন্তঃপ্রকোষ্টে প্রবেশ করিয়া ত্রিপুরলিঙ্গ শিবের 
আরাধনায় উপবিষ্ট হন। ডুবিয়া যান ধ্যানের গভীরে । 

বাহজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে দেখেন এক অলৌকিক দৃশ্য ! সারা 
গর্ভমন্দির শুভ্র জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। জটাজুটসনদ্িত, 

তেজঃপুঞ্তকায় এক দিব্য পুরুষ তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান । নয়নদ্বয় 
অগ্নিগোলকের মত জলিতেছে. আর নিম্পলক দৃষ্টিতে ত্রিপুরলিঙ্গের 
দিকে তিনি চাহিয়া আছেন । 

সাহস সঞ্চয় করিয়া ত্রিপুরলিঙ্গ নিবেদন করিলেন, “প্রভু, আমি 

পরিব্রাজক সন্ন্যাসী । এই মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করে শিবারোধনায় 

রত হয়েছিলাম । আমার পরম সৌভাগ্য, আপনার দর্শম এখানে 

পেলাম । কৃপা করে বলুন, আপনি কে ?” 

গম্ভীর ব্বরে দিব্য পুরুষ উত্তর দেন, “বৎস, আমার পরিচয় শুনে 
তোমার কোন লাভ নেই । তা এখন থাক । আজ আমি আবিড়তি 

হয়েছি তোমারই মঙ্গলার্থী হয়ে । তোমার পরিচয় আমি জানি, 
তোমার গুরুদেবের কথাও অবগত আছি । বৎস, আমি আদিষ্ট হয়েছি 

তোমায় একটি সাধন নির্দেশ দেবার জন্য । তুমি তা গ্রহণ ক'রে 
পরমপ্রাপ্তির পথে এগিয়ে যাও । হ্যা, আর একটা কথা । কাল 

প্রত্যুষেই তুমি এই নন্দির ত্যাগ করবে । এতে অন্যথা না হয় ।” 

ব্রিপুরলিজকে নিগুঢ় সাধনতত্ব দান করিয়া দিব্যপুরুষ মুহূর্তমধো 

সেখান হইতে অন্তদ্ধীন করিলেন। ত্রিপুরলিঙ্গ এই দিব্যপুরুষের 
পরিচয় উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ৷ উত্তরকালে এই প্রসঙ্গে 

তিনি বলিতেন__“এ সব দিব্যপুরুষ সাধকদের হিতের জন্যই তপঃসিদ্ধ 
তীর্থে আবির্ভূত হন |? 

পরদিনই ব্রিপুরলিঙ্গ এই মন্দির ত্যাগ করিয়া যান। তারপর 

জয়স্তীয়া পাহাড় হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে তিনি যাত্রা করেন 

ংলাদেশ অভিমুখে |. 
৩ 
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এখন হইতে ঢাকা নগরীই হয় ষোগী ত্রিপুরলিঙ্গের লীলাভূমি । 
শহরের উপান্তে বেগুনবাড়ী নামক গ্রাম । এই গ্রামেরই গী খঁষিয়! 
আগাইয়া চলিয়াছে গহন বনাঞ্চল । শাল পলাশ আম জামের অগণিত 
বৃক্ষ ছড়ানো চারিদিকে । লাল মটি আর কীাকরের সাথে জড়াইয়া 
আছে অজক্র সবুজ ঝোপঝাঁড়। নিভৃত তপস্যার উপযোগী এ স্থান 
ত্রিপুরলিঙ্গের বড় ভাল লাগিল । স্থির করিলেন, কিছুদিন এখানে 

অতিবাহিত করিবেন । 

সন্মুখস্থ এক বটবৃক্ষের নীচে তিনি আসন বিছাইয়া বসিলেন, 

ধুনী প্রজ্জলিত করার অনতিকাল মধ্যেই হইলেন ধ্যানস্থ । তারপর 

বাহ্জ্ঞান রহিলনা! । 

কয়েক ঘণ্টা অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে । হঠাৎ অদূরে বনমধ্যে 
শোনা গেল তুমুল সোরগোল । নয়ন উন্মীলন করিতেই ত্রিপুরলিগ 
দেখিলেন এক অত্যাশ্চর্ধ্য দৃন্ঠ ! “তাহার পাশে, কয়েক হাত দূরেই 
একটি বৃহদাকার বাঘ নিশ্চিন্ত আরামে শয়ন করিয়া আছে । ত্রিপুরলিঙ্গ 
ঘেন তাহার এক অতি আপনার জন, তীহার সান্নিধ্যে থাকিয়৷ সে 

বিশ্রামম্ুখ উপভোগ করিতে চায় । 

একটু পরেই অদূরে উপস্থিত হয় হস্তীপৃষ্ঠে আরোহিত একদল 
শিকারী । সকলেরই হাতে দূর পাল্লার রাইফেল । ধ্যানাসনে উপবিষ্ট 
সাধু ও হিংআ ব্যাঘ্রের এই অপরুপ মিলন দৃশ্য দেখিয়া তাহারা তো 
একেবারে হতবাক্ । রী 

হাতার হাওদায় উপবিষ্ট আছেন এক সুদর্শন মধ্যবয়স্ক পুরুষ । 
তাহারই ইঙ্গিতে শিকারীদলের কেহ এতক্ষণ ধাঘটিকে লক্ষ্য করিয়া 
গুলী ছুড়ে নাই। বিস্ময়বিস্ফষারিত নয়নে সকলেই তাকাইয়া 

আছেন | ভাবিতেছেন, এ হিং বাঘ কোন্ ইন্দ্রজাল বলে সাধুর 

কাছে পোষ মানিয়াছে? নিজের প্রতাপ ভুলিয়া কেন হইয়াছে শাস্ত ও 

নিষিবকার ? 

সকলেই চুপচাপ । কাহারো মুখে একটি কথাও সরিতেছে না 
২৫৪ 



যোগী ত্রিপুরলিঙ্গ 

বনমধ্যে শিকারীদের তাড়া খাইবার পর বাঘটি এখানে চলিয়! আসে 
এতক্ষণ সাধুর সম্মুখে নিরিবিলিতে বেশ বিশ্রাম করিতেছিল। এবার 
জনসমাগমে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া বসে। তারপর হঠাৎ ত্রিপুরলিঙ্গের 
পিছন দিয়া বনাস্তরালে অদৃশ্য হইয়া যায় । 

শিকারী দলে এবার গুঞ্রনধ্বনি উঠিল । সুদর্শন পুরুষটি হস্তীপুষ্ঠ 
হইতে ভূমিতে অবতরণ করিলেন । ত্রিপুরলিঙ্গের কাছে আসিয়া 
জানাইলেন সশ্রদ্ধ সেলাম । কহিলেন, “সাধুজী, আপনি সত্যই ধন্থ্ ৷ 

খোদাতালার দোয়া আপনি পেয়েছেন । নইলে হিংত্র বাঘ আপনার 
কাছে এসে পোষা কুকুরের মত হয়ে যাবে কেন? কিস্তু, আপনি এই 
বিঙ্গন বনে কেন বসে আছেন ? চলুন শহরে, আমার গরীব-খানায় । 

সেখানে আপনার বসবাম ও ভোজনের সব ব্যবস্থা আমি সানন্দে 

ক'রে দেবো ৮ 

ত্রিপুরলিঙ্গের আনন স্মিত হাস্তে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। মৃছ্ত্যরে 

কহেন “আমায় আপনার গৃহে নিয়ে গিয়ে কি লাভ হবে, বলুম তো 1” 

“অ!মার কিসমৎ ভাল । আপনার মত কেরামৎসম্পন্ন মহাত্মার 

দর্শন পেয়েছি । এ কিসমৎ যে সবাইকে বেঁটে দিতে ইচ্ছে করছে । 

তাই' চাইছি, সবাই আপনার দর্শন পাকৃ।” 
“আপনি কেরামৎ অর্থাৎ যোগ বিভুতিকে এতো বড় করে দেখছেন 

কেন? বনের বাধ কেন তার হিংসা ভুলে গেল, তাই ভেবে আশ্চণ্য 

হচ্ছেন ? কিন্তু এতে। অতি সহজ কথা ৷ পরমাত্মার ধ্যানে আমি সদা 

তন্ময় থাকি, পরমাত্মা সারা বিশ্বে ওতপ্রোত, তাই বিশ্বের সব কিছুকেই 
আপন বলে ভালবাসি আত্তরিকভাবে । বাঘও তাই আমার অতি 

আপন-পরমাত্বায়। সে আমার কাছে এসে স্বাভাবিক প্রেমের 

আকর্ষণেই বাধা পড়েছিলো । এ অতি সহজ কথা, এতে ইন্দ্রজালের 
কিছু নেই 1” 

আগন্তক মৃদু হাসিলেন। কহিলেন, “সাধুজী, আমরা অজ্ঞ, তত্বের 
কথা কিছুই জানিনে । কিস্ত এটুকু অবশ্যই বুঝি-_-সব কিছুর ভেতর 

২৫৫. 
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আল্লাহ.তালাকে দেখা, নিজের অহমিকাকে বিলুপ্ত করে দিয়ে সব 

কিছুকে আপন বলে উপলব্ধি করা ও ভালবাসা, এতো সাধারণ 
মাহৃষের পক্ষে সম্ভব নয় ৷ শুধু সিদ্ধ পুরুষেরাই পারেন এটা |” 

একজন সঙ্গী আগাইয়া! আসিয়া কহিলেন “সাধুজী, ইনি হচ্ছেন 
ঢাকার স্বনামধশ্য নবাব, আবদুল গনি সাহেব । শুধু ধনী প্রতাপশালী 

জমিদারই নন, সং ও ধর্মনিষ্ঠ বলেও এ অঞ্চলে ইনি সুপরিচিত । 
আপনি এর আতিথ্য গ্রহণ করলে, এ শহরের হিন্দু মুসলমান 

জনসাধারণ আপনার সাল্লিধ্য পাবে, উপকৃত হবে । আপনি কৃপা ক'রে 

এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করুন |” 

ত্রিপুরলিঙ্গ উত্তরে কহিলেন, “এ স্থানটি ধ্যান ভজনের পক্ষে বড় 

উপযোগী । আমি এখানে আরো কয়েকটা দিন কাটিয়ে যেতে চাই । 
পরে আপনাদের এ অনুরোধ রাখবো 17 

ইহার কিছুদিন পরে গনিমিঞা সাহেবের ব্যবস্থা অনুযায়ী 
ত্রিপুরলিঙ্গ কূরমীটোলা এবং শাহবাগে অবস্থান করেন। সে সময়ে 
অল্পদিনের মধ্যে গ্রামাঞ্চলের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ে 

তিনি খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠেন। তাহার জীবনে যোগবিভূতির নানা 
প্রকাশও ঘটিতে থাকে । 

দারিদ্র্য ও শোকতাপে জর্ঞর নরনারী প্রায়ই তাহার কাছে ভীড় 

করিত ৷ মাগিত আশীব্বাদ ও আশ্রয়। স্ুগৌর-স্ৃঠামতন্থ এ মহাত্মাকে 
মুসলমান ভক্তেরা ডাকিত রঙ্গন-শাহ, ফকীর নামে | হিন্দুরা বলিত-_ 
সিদ্ধাই ঠাকুর | 

ভক্তিনা নামে এক বুদ্ধা হিন্দুস্থামী রমণী এ সময়ে ত্রিপুরলিঙ্গের 

মহা ভক্ত হইয়া পড়ে । প্রায়ই সে শাহবাগে তাহাকে দর্শন করিতে 
আসিত্, ভিক্ষার জন্য আনিত ফলমুল। সদা নিস্পৃহ ও নিলিগ্ত 
ত্রিপুরলিজী তাহার দেওয়া খাগ্য আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতেন । 

শহরের বাজারে ভক্তিনার একটি ক্ষুদ্র ডালের দোকান ছিল: 
বৃদ্ধার একান্ত অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়! ত্রিপুরলিঙ্গজী সে-বা'র 
ই&৬ 
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এ দোকানে আলিয়া অবস্থান করিতে থাকেন। কিছু দিন চলে এই 
নিভৃত বাস । দেখা যায়, দিন রাতের প্রায় সময়ই কম্বল যুড়ি দিয়া 
এই ডালওয়ালীর দোকানে, চৌপাইর উপর তিনি শায়িত রহিয়াছেন। 
কতিপয় ঘনিষ্ঠ ভক্ত ছাড়া অপর কেহ এই শক্তিধর মহাত্মাকে 
চিনিতনা, তাহার মাহাত্মযও জানিতনা । 

'এ আত্মগোপনের পাল! বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই । অচিরে সিদ্ধ 
যোগীর বিভূঁতি ও কৃপার কাহিনী ছড়াইয়া পড়ে । 

বনগ্রামের আকুবাবু ছিলেন ঢাকার এক প্রাচীন জমিদার বংশের 
সম্তান। বিপুল বিত্ত বিষয়ের তিনি অধিকারী । এই সময়ে আকুবাবু 
মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রাত্ত হন । সর্বপ্রকার চিকিৎসাই চলিতে থাকে, 

কিন্ত কোন ফল হয়'না । শেষটায় স্কট চরমে উঠে, শহরের প্রবীণ 
চিকিৎসকেরাও হাল ছাড়িয়া দেন । 

এ অবস্থায় আকুবাবুর এক ভ্রাতা কি করিয়া ব্রিপুরলিঙ্জীর 

শক্তি বিভৃতির কথা অবগত হন। ডালওয়ালী ভক্তিনার দোকানে 

আসিয়া তিনি কীদিয়া পড়েন । বারবার মিনতি জানাইয়া চাছেন 

্রাতার প্রাণভিক্ষা । 

যোগীবরের হুর্দয় করুণায় বিগলিত হয়। বলেন, খে, শিবজীর 

কৃপায় সব কিছু সম্ভব হতে পারে । তিনি আশুতোষ, একটু সব 

স্ততিতেই হন মহা তুষ্ট । তোমর। শিবের ভজনা কর, টিিরানি 
শিরে চড়াও 1 

আকুবাবুর ভ্রাতা এবার চরণ ধরিয়া পড়েন। অশ্র-সজঙ্স চক্ষে 

বলেন, “মহারাজ, আমরা হীনবুদ্ধি বিষয়ী। আমাদের ভজনে কোন 

কাজ হবে না, পাষাণলিঙ্গ থেকে কৃপাবারি কখনোই ঝরবেনা । 

“কিস্ত, বেটা, আমি কি করতে পারি ?” 

“আপনি সবপারেন, মহারাজ । আপনি হচ্ছেন যোগসিদ্ধ, শিবকল্প 

পুরুষ । ঈশ্ররীয কৃপা আপনার মত সির মহাপুরুষেরাই-শুধু 
চাঃ সাঃ ৫) 5৭ হু 
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নামাতে পারেন। আমর] জীবস্ত শিবরাপে আপনাকে কাছে পেয়েছি 
আপনার কাছেই কৃপভিক্ষা চাইছি। এ কৃপা না পেলে আমি এখা; 
থেকে নড়বো না 1” 

যোগীবর তাহার আসন হইতে উত্থিত হন। কমগুলুর জলের মধে 
তিনটি বিল্বপত্র ডুবাইয়া নিয়া আর্ত ভক্তকে কহেন” “যাও, এখনি এ 
পত্র তিনটি বেটে, তিনবার রোগীকে খাইয়ে দাও । আর শিয়রে বত 
শোনাও শিবস্ততি। ভয় নেই, সে সুস্থ হয়ে উঠবে ।” 

আকুবাবুর প্রাণ রক্ষা হয়, শুধু তাহাই: নয়, পুনরায় হতত্বাস্থ 
প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘদিন কন্ম্মক্ষমও থাকেন। 

রোগমুক্তির পর হইতে আকৃবাবু ব্রিপুরলিঙ্গজীর মহা ভক্ত হুইয় 
উঠেন! তাহার করাতিটোলার বিস্তৃত বাগিচায়, শহরের অন্যান 
ভক্তের সহযোগিতায় যোগীবরের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় এক মনোর! 
আশ্রম । 

ত্বামী ত্রিপুরলিঙ্গজীর আত্তানা-তাই এ আশ্রমের নাম দেওয় 
হয়, স্বামীবাগ । পরবর্তীকালে সমগ্র পল্লীটিই স্বামীবাগ নামে পরিচিং 
হইয়া উঠে । এই সময় হইতে ঢাকার স্বামীজী বলিতে জনসাধার' 

ব্রিপুরলিজ্র মহারাজকেই বুঝিত। 
এবার হইতে শুরু হয় আচার্য জীবন। ধনী দরিদ্র পণ্ডিত মুখ 

সকলেই দলে দলে আসিতে থাকে তাহার সমীপে । কেহ আসে শোক. 
তাপ ছর্দৈৰ নিবারণের জন্য, কেহ বা আসে অধ্যাত্বজীবনের জিজ্ঞাস 

নিয়া । কৃপালু স্বামীজীর যোগশক্তি, বিদ্যাবত্তা ও স্সেহপ্রেম সদাই 

নিয়োজিত থাকে ছংখীর ছুঃখ মোচনে, আর্তের ত্রাণকর্ম্মে। স্বামীবাগ 
আশ্রম ভক্তসমাগমে সরগরম হইয়া উঠে । 

সেবার এক ভক্ত ত্রিপুরলিঙগজীকে প্রন্ন করেন, “মহারাজ, 
আপনি আমাদের কাছে আবিভূ্ত হয়েছেন ভগবানের আশীষরূপে 
আমাদের আধ্যাত্মিক সমস্যার সমাধান আপনি করবেন, ঈশ্বরলাতের 
পর্থনির্দেশ দেবেন, এই হচ্ছে কাম্য। কিস্তু আপনি এতো লোকের 
২৪৮ 
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রোগ শোকের ভার নিয়ে ভীড় জমিয়ে বসেছেন কেন, তা কিন্ত আমি 

বুঝতে পারছিনে ।” 

স্বামীজী হাসিয়া বলেন, “বেটা, আমার গুরুদেবের আদেশ,--যে 

ক'টা দিন এই শরীর থাকবে, সে ক'টা দিন লোকমঙ্গলের কাজে যেন 
ব্যয় করি। কিন্তু আসল লোকমঙ্গল হচ্ছে ভবরোগের ব্যাধি সারানো । 

দেখছে! তো, সে ব্যাধির কথা নিয়ে শতকরা ছটো লোকও আসেনা 

--আসে রোগশোক আর মামলা-মকদ্দম! নিয়ে 1” 

“তবে আপনি এদের নিয়ে এতো! ঝামেলা! পোহাচ্ছেন কেন 1” 
“কেন, জানো? মানবীয় ছুঃখ ছার্দশা মোচনের ভেতর দিয়ে এরা 

আমার কাছে আসে । তারপর কারুর কারুর মনে হয়তো জেগে ওঠে 
ভববন্ধন মোচনের কথা । তাছাড়া, জানতো, এই শরীরটা শ্ত্রীগুরুর 

আশীবর্বাদপূত। তাই এ শরীরের সান্নিধ্যে মাঝে মাঝে এসে বাস 
করলে মঙ্গল তো৷ লোকের কিছুটা হয়ই 1” 

স্বামীর এই কৃপালীল৷, তাহার লোকমঙ্লের এই কর্মধারা 
ভক্তদের ব্যক্তিজীবনের গণ্তী ছাড়াইয়া সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনেও বিস্তৃত 
হইতে দেখা যাইত । অথচ আপন সিদ্ধজীবনের নিভৃত মর্্মকোষে 
তিনি সদাই থাকিতেন নিলিপ্ত, উদাসীন । 

ভক্ত ও অন্ুরাগীদের প্রতি কৃপাপরবশ হুইয়া তাহাদের রাজ- 
নৈতিক মুক্তি অন্দোলনেও ব্রিপুরলিঙ্গজী পরোক্ষে কম সাহায্য 
করেন নাই । এ প্রসঙ্গে খ্যাতনামা বিপ্লবীনেতা শ্রীপ্রতুলচন্ী গাঙ্গুলী 
লিখিয়াছেন__ র 

“সমিতির (বিপ্লবী ) প্রধান সভ্য এবং ঢাকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
উকিল আনন্দ পাকড়াশী মহাশয় ছিলেন ত্বামীজীর শিষ্য । ক্রমে ঢাকার 

অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক স্বামীজীর শিষ্য হন। পুলিন বাবু 
অনেক সময় ত্বামীজীর সঙ্গে সমিতি বিষয়ে আলোচনা করতেন ও তার 
পরামর্শ চাইতেন । স্বামীরজীর আশ্রম ছিল সমিতির একটা প্রধান 

২৪৪ 
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আড্ডা এবং তিনি সমিতির কাজের নানা সুবিধা ক'রে দিয়েছিলেন । 

আশ্রম এবং নিকটবর্তী জমিতে কয়েকবার আমাদের কৃত্রিম যুদ্ধের 
মহড়া! হয়েছে । বুটিশ সরকার যখন সমিতি ধ্বংস করতে উদ্চত হয় 

এবং ধর পাকড় আরম্ভ ক'রে, তখনও তিনি ভীত হননি ।৮১ 

বল। বাহুল্য, এই ধরণের কাজে স্বামীজী প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে 

কখনো জড়িত করেন নাই । অসহায় মানুষকে রোগশোক, দারিদ্র্য, 
দুর্্দৈব হইতে রক্ষার জন্য তাহার করুণা যেমন নামিয়! আসিত, তেমনি 
বিদেশী শাসনের লাঞ্ছনা ও অত্যাচার দমনেও দেখা যাইত ত্তাহার 
সমর্থন ।* তিনি প্রায়ই বলিতেন-_যে দাসত্ব মানুষের মনুঘ্যত্বকে পঙ্গু 
করিয়! দেয়, তাহার অবসান ঘটানো অবশ্য প্রয়োজন । 

বহিরঙ্গ জীবনের অন্তরালে সিদ্ধ যোগী সদাই থাকিতেন আপন 
তপস্যায় সমাহিত। আত্মিক জীবনের অস্তঃসলিলা ধারা নিরস্তর 

সেখানে বহিয়া চলিত । অধিকারী সাধকেরা তাহা! হইতে সঞ্চয় করিয়া 
নিত প্রাণশক্তি । কেহ আসিত সাত্বিক সংস্কারজাত ত্বাভাবিক টানে, 
কেহ বা আসিত অলৌকিক শক্তির আকর্ষণে । 

নারিন্দিয়ার পুরন্দর ঘোষের জীবনে এই মহাপুরুষের বিভূতিলীলা 
সে-বার অপূর্ব রাপাস্তর আনিয়! দিয়াছিল। ঘোষ মহাশয় ছিলেন 

'এক ছার্দীস্ত ধরণের মানুষ | ব্যবসায় কর্ণো টাকা রোজগার করিতেন 
প্রচুর, বিভ্তবিষয়ও ছিল যথেষ্ট । তেমনি এই অর্থের অপব্যয়েও তিনি 
ছিলেন সিদ্ধহত্ত । এমন কোন পাপকার্য্য বা অপরাধ ছিল না "যাহা 

১ প্রবাশী, বৈশাখ, ১৩৬৮-_বিপ্লবীর জীবন দর্শন--পৃঃ ৯৩-৯৪ 
২ ম্বাদেশিকতা ও মুক্তি-আন্ফোলনে অন্রূপ সহায়ত দান অগ্যাগ্য বিশিষ্ট 

যোগীদের বেলায়ও দেখ! গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে আছেন অরবিঙগের 

সাহায্যকারী যোগী গঙ্গোনাথ আশ্রমের স্বামী ব্রহ্ধানদ্ছ ও ছাড়োডির 
'সাখড়িয়াবাবা, যতীন মুখাজ্জার আশীর্বাদক ভোলাগিরি মহারাজ, সত্তী* 
মুখোপাধ্যায়ের গুরু বিজয়কষ্খ গোস্বামী ইত্যাদি। 
স্ইও 
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তাহা দ্বারা অনুষ্ঠিত হইত না। এই পাষণ্ডীর জীবনে হঠাৎ সেদিন 
পতিত হয় ব্রিপুরলিজজীর কৃপারশ্মি । 

কাজকর্ম উপলক্ষে পুরন্দর ঘোষকে মাঝে মাঝে মেঘনা নদীর 
পথে যাতায়াত করিতে হয়। সেদিন বর্ষার রাতে নৌকাযোগে তিনি 
ভৈরব-বাজারে চলিয়াছেন। হঠাৎ পথিমধ্যে শুরু হইল ঝড়ের তাগুব। 
প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও মাঝিরা নৌকা! বাচাইতে পারিল না, নদীর 
মাঝখানে নিমজ্দিত হইয়া গেল। 

মাঝি মাল্লারা আগেই ঝাঁপ দিয়াছে । অগাধ জলে পুরন্দর ঘোষ 
ছিটকিয়৷ পড়িলেন। শুরু হইল তাহার আত্মরক্ষার প্রাণপণ প্রয়াস। 
অন্ধকারে কোথায় সাতরাইয়া উঠিবেন ? কোন কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না, 
তীর কোন্দিকে বুঝিবার উপায় নাই । চারিদিকে কেবল ঢেউ আর 
ঢেউ। ঝটিকাতাড়িত হইয়া উম্মত্তের মত বারবার তাহা ছুটিয়া 
আসিতেছে, করিতেছে তাহাকে বিপর্য্যস্ত। 

দেহ শ্রাস্ত, অবসন্ন । এ অবস্থায় বেশীক্ষণ যুঝিয়৷ উঠা সম্ভব নয়। 
পুরন্দর বুঝিলেন, আজ আর প্রাণ বাঁচানো যাইবে না। ভগবানের 
নাম স্মরণ করিয়া নদীবক্ষে হাত পা এলাইয়া দিলেন ! 

মুহূর্তমধ্যে ঘটিল এক অলৌকিক কাণ্ড। চকিত দৃষ্টিতে পুরন্দর 
দেখিলেন, অদূরে নদীবক্ষে দণ্ডায়মান এক অনিন্দ্যকাস্তি, শিবকল্প 
পুরুষ । ব্যগ্রস্বরে তিনি কহিতেছেন, “ওরে, একেবারে যেন গা ছেড়ে 
দিস্নে, তলিয়ে যাবি ৷ এগিয়ে যা, ছু পা সামনেই মাটি । সেখানে 
উঠে ঈ্লাড়া | কোন ভয় নেই, আমি তো রয়েছি।” 

পুরম্দর নব বলে উজ্জীবিত হুইয়া উঠিলেন। সামনের দিকে একটু 
ঝুঁকিতেই পায়ে ঠেকিল মৃত্তিকা। তরঙ্গ-বিক্ষু্, অন্ধকারাচ্ছন্ন নদী- 
গর্ভে ডুবিবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে কে দিল এই নির্দেশ ? কোন্ দিব্যপুরুষ 
অলৌকিকভাবে. হইলেন আবির্ভূতি ? কে তাহার এই প্রাণদাতা ? 

একটু স্থির হইতেই পুরম্দর ঘোষের মনে পড়িল-_এ যুত্তি তাহার 
পরিচিত। ঢাকার স্বামীবাগের যোগী ত্রিপুরলিল্লের সহিত এ মৃত্তির 

২৬১ 
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সাদৃশ্য রহিয়াছে । তাহার নারিন্দিয়া ভবনের দ্বিতল হইতে মাবে 
মাঝে তিনি মহাত্বাকে যাতায়াত করিতে দেখিয়াছেন । লোকমুতে 

সাহার অজত্র খ্যাতিও শুনা আছে । কিন্তু সাধু সম্তদের প্রতি চিরদিনঃ 
নিজে বিরূপ । তাই আশ্রমে গিয়া যোগীৰরকে কোনদিন দর্শন করে 

নাই | এবার নিঃসন্দেহে বুঝিলেন, তিনি সত্যই এক যোগবিভূতিসম্প 
বিরাট মহাপুরুষ । 

ঝড় জল থামিয়া গেল । বহুকষ্টে নদীমধ্যস্থ চড়া হইতে সীাতরাইয 
পুরন্দর ঘোষ তীরে উঠিলেন । 

ঢাকায় পৌছিয়াই সরাসরি চলিয়া গেলেন স্বামীজীর আশ্রমে 
সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, “মহারাজ আমি মহা পাষগ্ু 

নরাধম । তবু আমার ওপর আপনার কি অহেতুকী করুণা ! সেদি 

মেঘনার বুকে, ঝড় বাদলের মধ্যে আপনাকে চিনতে আমার তু 

হয়নি । আপনার আবির্ভাব আমি যে স্বচক্ষে দেখেছি ।” 

ত্রিপুরলিক্ষ মুচকি হাসিলেন। মৃছৃত্বরে কহিলেন, “বেটা, তু 
এতো কাছে, এই নারিন্দায় রয়েছো, আর আমার সঙ্গে একটিবার 
দেখা করছোনা ? সেই জন্যেই তো৷ নিজে থেকে এগিয়ে গেলাম 
ঝড়জলের ভেতরেই তোমার সাথে দেখা ক'রে এলাম ।” 
“মহারাজ, একটা কথা আমার ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না। আমা 

মত ছুর্ভাগার জীবন আপনি বাঁচালেন কেন ?” 
“হয়তো! বড় কিছু সৌভাগ্য তোমার জীবনে আস্বে বলে ।৮ 
“কৃপা ক'রে সব খুলে বলুন ।” 

“শোন পুরন্দর । মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ভুমি আবা 

স্যকারজনক জীবন যাপন করবে--পুতিগন্ধময় কুপে ডুবে থাকবে 
এজন্য তোমায় বাঁচানো হয়নি । এর পেছনে গুঢ্ু এম্ট উদ্দেশ্য. রয়েছে 
আমি তারই সহায়কমাক্র 1” 

“সে উদ্দেশ্টি কি, তা একটু জানতে ইচ্ছে হয়, মহারাজ 1” 
“তোমার ভেতরে প্রচ্ছন্ন রয়েছে প্রবল সাত্বিক সংস্কার” 

৬২ 
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ভোমার ভ্রান্ত মায়াচ্ছন্নঃ পাষণ্তী জীবনের নীচে চাপা পড়ে আছে। 

প্রাণে বেঁচে উঠেছে! । এবার ভোগ আর ছুর্ভোগ ছুই-ই ছের়্ে, শুরু 

কর ত্যাগের জীবন । বেটা, ঈশ্বরপ্রাপ্তর যোগ তোমার জীবনে 

রয়েছে, তা যে ফলতেই হবে ।” 

বাক্য তো নয়, চৈতন্যময় মন্ত্রবিশেষ । মহাপুরুষের কথা কয়টি 
পুরন্দর ঘোষের জীবনের তন্ত্রীতে তস্ত্রীতে নূতন সুরবস্কার তুলিয়! 
দিল। সার! দেহ হইয়া উঠিল পুলকাঞ্চিত। ভাবাবেশে প্রমত্ত হইয়া 
তিনি টলিতে লাগিলেন । 

কিছুক্ষণ পরে, খানিকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া করজোড়ে কহিলেন, 
“মহারাজ, যে জীবনকে আপনি রক্ষা করেছেন, তার উদ্ধারের ভারও 

আজ আপনাকে নিতে হবে । আর আমি ঘরে ফিরে যাচ্ছিনে | বিষয় 

আমার কাছে বিষ হয়ে গিয়েছে । আপনার আশ্রয়ে থেকে এবার 
শুরু করবো প্রাণপাত সাধনা । আপনি আমায় দীক্ষা দিন 1 

“তোমার জীবন আমি রক্ষা করেছি+ উদ্দীপনাও জাগিয়ে তুলেছি। 
পরমাত্মার সে আদেশ আমার উপর ছিল । কিন্তু বেটা, আমি তোমার 

গুরু নই ৷ তিনি রয়েছেন তীর্থরাজ প্রয়াগধামে | তুমি সেখানে গিয়ে 

তপস্যা কর, অভীষ্ই তোমার দিদ্ধ হবে ।” 

তীব্র বৈরাগ্যের অনল স্বুলিয় উঠিয়াছে পুরন্দর ঘোষের জীবনে । 

স্বামীজীর এ কথা শুনার পর আর তিনি বিলম্ব করেন নাই। সেই 

রাত্রেই গৃহ-পরিবার, বিত্ত-বিষয় সব কিছু অবলীলায় ত্যাগ করেন, 
উপনীত হন প্রয়াগধামে । সেখানে ত্রিপুরলিঙ্গজীর কথিত গুরুর দর্শন 

অল্পকাল মধ্যে মিলিয়৷ যায় । পরমপ্রাপ্তির সাধনায় তিনি ব্রতী হইয়া 
পড়েন। 

্রহ্মবিদ্ মহাপুরুষদের সত্যকার পরিচয় ও মাহাত্ম্য নির্ণীত হয় 

ব্রহ্মজ্ঞদেরই ব্বীকৃতির মাধ্যমে । ব্রিপুরলিঙ্গজীর পরিচয়ও বুতর সিদ্ধ 

মহাত্বার কথায় ও আচরণে উদ্ঘাটিত হইতে দেখা গিয়াছে । 

সে-বার ত্বামীজী মহারাজের মাহাজ্মযজাপক এক মনোরম দৃশ্যপট 
৯৬৬ 



ভারতের সাধক 

উন্মোচিত হয় উত্তর ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোগী, ভোলাগিরিজীর 
আগমনে। 

ত্রিপুরলিঙ্রজী কৃপাপরবশ হইয়া এক সময়ে তাহার স্বামীবাগ 

আশ্রমে কয়েকটি অনাথা তরুণীকে আশ্রয় প্রদান করেন । তাছাড়া, 
যে সব মহিলাভক্ত এখানে নিয়ত আসেন তাহাদের সংখ্যাও নিতান্ত 

কম নয়। এজন্য একদল ছুট লোক স্বামীজীর বিরুদ্ধে নানা কুৎসা 
রটনা করিতে থাকে । 

সে-বার ভোলাগিরি মহারাজ হরিদ্বার হইতে ঢাকায় আসিয়াছেন। 

শহরে তাহার শিষ্ু, ভক্ত ও গুণগ্রাহীর সংখ্যা প্রচুর । চারিদিকে 
এই যোগসিদ্ধ মহাপুরুষকে নিয়া হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছে । দর্শনপ্রাথা 
জনতার শ্োত চলিয়াছে অবিরাম । 

কর্মব্যস্ত গিরিজী সেদিন তাহার বিশিষ্ট শিষ্য, ডাঃ পেন বোসকে 

ডাকিয়া কহিলেন, “্বপেন, এ শহরে এসে একবার যদি স্বামীবাগে 

না যাই, ত্রিপুরলিক্গ মহারাজকে দর্শন না করি, তা হলে বড় অন্যায় 
হবে। কাল ভোরেই একবার যেতে চাই । তোমাকেও কিন্তু আমার 
সঙ্গে যেতে হবে।” 

ডাঃ নপেন বোস শহরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সার্জন, জনসাধারণের মধ্যে 
তাহার প্রতাপ প্রতিপত্তি খুব। কিছুদিন আগে কোন কুচক্রী লোক 
স্তাহার কাছে স্বামীজী সম্পর্কে জঘগ্' নিল্দাবাদ করিয়াছে । ডাঃ বোস 

ভিতরের ব্যাপার কিছুই জানেন না, কিন্ত লোকটির কথায় কিছুটা 
প্রভাবিত হইয়৷ পড়িয়াছেন। আজকাল মাঝে মাঝে ব্বামীজী সম্পর্কে 

বিরূপ মন্তব্য করেন। চরিত্র নিয়া কটাক্ষ করিতেও ছাড়েন না। 

স্বামীজীর আশ্রমে যাওয়ার জন্য ডাঃ বোসের মোটেই ইচ্ছা! নাই । 

কিস্ত কি করিবেন, গুরু মহারাজের আজ্ঞা- বাধ্য হইয়া তাহাকে সঙ্গে 
যাইতে হইল। . 

 ভোলাগিরি মহারাজ আসিয়াছেন, শ্বামীবাগ আশ্রমে সোরগোল 
পড়িয়া গেল । ত্রিপুরলিজজী সানন্দে আগাইয়া আসিয়া ত্বাহাব মাননীয় 
৮৯] 



যোগী ত্রিপুরলিঙ্গ 

অতিথিকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিলেন । ছুই মহাপুরুষের মিলনে উত্থিত; 
হইল দিব্য আনন্দের তরঙ্গ । 

সম্ভাষণ ও কুশল প্রশ্নের পর ধর্ম প্রসঙ্গের আলোচনা কিছুক্ষণ: 
চলিল। অতঃপর ভোলাগিরি মহারাজ ডাঃ বোসের দিকে চকিতে 
একবার তাকাইয়া নিলেন । ইঙ্গিত করিলেন ত্রিপুরলিঙ্গজীকে সাাঙ্গ 
প্রণাম করার জঙন্হা। 

ডাঃ বোস প্রণাম করিয়া উঠিয়া্াড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে গিরিমহারাজ 
সহান্তে স্বামীজীকে কহিলেন, “মহারাজ, আপ, এক দে নাঙ্গা হো 
যাইয়ে তো।” 

সমবেত ভক্ত ও শিষ্যেরা তো৷ অবাক । ব্রক্ষবিদ্ ভোলাগিরিজীর 
মাথায় এ আবার. কোন্ খেয়াল চাপিয়াছে? কে বুঝিবে তাহার 

এ অন্ভ্ুত আবদারের তাৎপর্য্য ? 
“হা হা, মহারাজ, অভি মণ্যয় হুকুম মান্ রহা হু" 1”- _বলিয়াই 

স্বামী ত্রিপুরলিঙ্গ পরনের বহির্বাস ও কৌগীন খুলিয়া ফেলিলেন। 
সবর্ধ সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইল মহাপুরুষের উলঙ্গ মুত্তি। 

ডাঃ ন্বপেন বোস সবিশ্ময়ে লক্ষ্য করিলেন, বিরাটকায় ত্বামীজীর 

পুরুষাঙ্গটি দেখিতে দেখিতে একেবারে সগ্ভোজাত শিশুর লিঙ্গের মত 
কুত্রে হইয়৷ গেল। 

এই এন্দ্রজালিক দৃশ্যের সম্মুখে সকলে চিত্রাপিতের মত বসিয়া 
আছেন । কাহারো মুখে কথা সরিতেছে না । আর এদিকে ডাঃ বোস 

মনে মনে আপনাকে দিতেছেন ধিক্কার | ছি ছি, এই শক্তিধর যোগীর 
চরিত্রের উপর কটাক্ষ করিয়া কি মহা পাপই না করিয়াছেন ! 

ক্ষণপরেই ত্রিপুরলিঙ্গ মহারাজ বালকের মত হো-হে৷ করিয়া 
হাসিয়! উঠিলেন । সে অট্রহাসির রবে সারা আশ্রম উচ্চকিত হইয়া 
উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ বোসের দৃষ্টিগোচর হইল আর এক নৃতন 
বিশ্ময়কর দৃশ্য । হ্বামীজীর পুরুষাঙ্গটি এবার ধীরে ধীরে স্বাভাবিক 
আয়তনকে কয়েক গুণ ছাড়াইয়া চলিয়া গেল । 

ই ৬. 



ভারতের সাধক 

এবার বহিব্ধাস পরিধান করিয়। ত্রিপুরলিঙ্গজী শান্ত হইয়া 

বসিলেন | ভোলাগিরি মহারাজ শিষ্যের দিকে হানিলেন অর্থপূর্ণ দৃষ্টি । 
তারপর কহিলেন, “পেন, অওর একদফে মহাত্মাজীক। প্রণাম দো । 

অভি হমলোগ ঘর চ'লে।” 

ডাঃ বোসের অন্তরে এবার জ্বলিয়! উঠিয়াছে অন্ুশোচনার আগুন । 

ভাবিতেছেন, তিনি মহা পাষণ্তী | নতুবা এমন মহাপুরুষকে তিনি বৃথ। 
কেন সন্দেহ করিবেন ? কম্পিত দেহে আবার তিনি লুটাইয়৷ পড়িলেন 
স্বামীজীর চরণতলে । 

ফিরিবার পথে গাড়ীতে বসিয়৷ ভোলাগিরিজী শিষ্যকে যাহা 
বলিলেন তাহার মর্ম এই-_গ্যাখো তোমরা নিতান্ত মুখ? অল্পবুদ্ধি। 
অতীল্দ্রিয় লোকের, স্ক্ম জগতের কোন তত্বই জানোনা । তবে সাধু- 

মহাপুরুষদের অন্তজ্জীবনের রহস্য ও তাদের মাহাত্ম্য কি ক'রে 

বুঝবে! তাদের শক্তি বিভূতির পরিমাপ *করার সামধ্যই বা 
তোমাদের মত অজ্ঞানুদ্দের কোথায় ? বাহ্দৃষ্টি দিয়ে কখনো সাধুদের 
বিচার করতে যেয়ো না। মনে রেখো, তাতে নিজের অকল্যাণই 

ডেকে আন] হয় 

ভোলাগিরি ও ত্রিপুরলিঙ্গের এই িিরিরাহগারী 
নিন্দুক ও ভ্রান্তবুদ্ধি মানুষদের সংশোধন করে নাই, স্বামীজীর 

শিষ্য ও ভক্তদের মধ্যেও জাগায় উদ্দীপ্ননা ও গুরুমহিমা উপলদ্ধি 
করার প্রেরণা । গিরি মহারাজের সেদিনকার এ লীল[রঙ্গের মধ্য দিয়া 
স্বামীজীর যোগশক্তির মাহাত্ম্য নূতন করিয়া প্রচারিত হয়ঃ জনমনে 
তিনি পরিগ্রহ করেন পরম শ্রদ্ধার আসন । 

দেড় শত বৎসরেরও অধিককাল এই শক্তিধর যোগী তাহার 

মরদেহে অবস্থান করেন । এই স্মৃদীর্ঘ জীবনে তাহার করুণার ধারা 
উৎসারিত হয় অজজ্র ধারায়, অপরূপ বর্ণ সমারোহের মধ্য দিয়া । শত 
শত আর্ত আত্য়ার্থী ও মুমুক্ষু সেই করুণার প্রবাহে অবগাহন করে, 
জীবন-সাধনায় হয় কৃতকৃতার্থ। 
“ইত 



হংদবাবী এত্ধুত 
সেদিন শিবরাত্রি । আশ্রমে সার! দিনই চলিয়াছে ধ্যানভজন আর 

শাস্্রগ্রন্থের পারায়ণ। রাত্রি গতীর হইয়াছে, এইমাত্র ব্রহ্মৃত্রের 
পাঠ ও ব্যাখ্যা শেষ হইয়া গেল। ্যামী অন্ৃতবদেব এবার সাধনকুটিরে 
গিয়া ধ্যানে বসিবেন। 

এমন সময় একটি বালক তাহার সম্মুখে আগাইয়া আসিল, 
নিবেদন করিল সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত। 

অপূর্ধ্ধ দর্শন এই বালক। যেন আগুনের ফুল্কি। অন্ুভবদেব 
প্রসন্ন হইয়৷ উঠিলেন। মধুর কণ্ঠে কহিলেন, “বেটা, অনেক রাত হয়ে 
গিয়েছে। চারদিকে ঘুরঘুটি অন্ধকার । এখনো কেন তুমি ঘরে ফিরে 
যাওনি? জানো তো, আশ্রমের আশেপাশে যে জঙ্গল রয়েছে তাতে 

মাঝে মাঝে বাঘ দেখ! যায়। আচ্ছা, বলতো, তোমার ঘর কোথায়? 
আমি বরং কাউকে তোমার সঙ্গে দিচ্ছি ।” 

“মহারাজ, তার দরকার নেই । আমি যে চিরদিনের জন্য ঘর 
ছেড়ে চলে এসেছি । আপনার আশ্রমেই থেকে যেতে চাই ।” বালক 

ব্যগ্রকণ্ঠে উত্তর দেয়। 
মহাত্মা ভ্রকৃঞ্চিত করিলেন। “ঘর ছেড়ে বেরিয়েছো ! তবে কি 

মা বাপের সঙ্গে ঝগড়া করেছো বেটা ? না পাঠকার্ধ্য তোমার ভালো 
লাগছে না? কি হয়েছে খুলে বল তো।” 

“মহারাজ, দে সব কিছুই নয়। কোন ঝগড়াঝাটি ক'রে আমি ঘর 

ছাড়িনি। আমি এসেছি আমার মনের সন্থল্প নিয়ে। আমি সাধু হবোঃ 
শিউজীর চরণে চিরতরে উৎসর্গ করবো জীবন । আপনি আমায় কৃপা 

করুন, আয় দিন ।” 

নিষ্পলক নেত্রে স্বামী অন্থভবদেব এই বালকের দিকে কিছুক্ষণ 
খ৭ 



তারতের সাধক 

তাকাইয়া রহিলেন। বুঝিলেন্, পূর্বজন্মের সান্বিক সংস্কার তাহার 
প্রবল । আর সে সংস্কারই আজ তাহাকে টানিয়া আনিয়াছে ঘরের 
বাহিরে, দিয়াছে আত্মিক প্রেরণা ! সহজে এ বালককে থামানো 

যাইবে না। 
শ্মিতহান্তে মহাত্মা প্রশ্ন করিলেন, “বেটা, তোমার বয়স কত 1” 

“বারো বৎসর 1” 

“এই কচি বয়সে, সন্ন্যাসী হবার কথা কেন তুমি ভাবলে, বলতো ? 
গৃহের আরাম, মা বাপের স্নেহ-আদর, সঙ্গীদের খেলাধূলার আসর, 
সব ছেড়ে কেন এ পথে পা বাড়াচ্ছে৷ ? তাছাড়া, বেটা, তোমার ধারণ! 

নেই, আমি গুরু হিসেবে কত কঠোর হতে পারি ।” 
“মহারাজ আমি সামাহ্ বালক । আপনার মহিম। কি বুঝবে ? 

তবে আপনার কথা আমি অনেক শুনেছি । সম্প্রতি আমাদের ঘরে 

অতিথি হয়েছিলেন এক প্রবীণ সন্গ্যাসী । কথাপ্রসঙ্গে বারবার তিনি 

বলেছেন, 'অমৃতসরের বেদাস্তী-সাধু অন্ুভবদেবের তুলনা নেই । সারা 
পাঞ্জাবের তিনি গৌরবের বস্তু | সন্ন্যাসীর কথা শুনে আপনার নাম 
চিরতরে আমার মনে গাঁথা হয়ে গেল। তারপর একবস্ত্রে, পদব্রজে 
বেরিয়ে পড়েছি আপনার আশ্রয়ের জন্য |” 

দ্যাখো বেটা, সাধুর জীবনের লক্ষ্য শুধু একটি, তা হচ্ছে ঈশ্বর- 
প্রাপ্তি । আর এই লক্ষ্য সাধনের জন্য সব্্ব সুখ বিসর্জন দিতে হয় । 
দেহবোধ, অহংবোধ নির্মল করতে হয়। তপল্যার তাপে দেহ মন,' 
নিজের সব কিছু গলিয়ে ফেললে তবে মেশা যায় সেই পরম রসের 
সাথে। তুমি বালক, এখন এতো! কথা বুঝবে না । কিন্তু আসল কথা 

- দেহের সব্ব আরাম ছাড়তে হবে যদি সত্যকার সাধু হতে চাও। 
তা কি পারবে ?” 

গৃহত্যাগী বালককে এড়ানো সম্ভব হয় নাই। জীবনের সব কিছু 

জলাঞ্জলি দিয়া পরম সুখ, পরম শাস্তির অন্বেষণে সে আশ্রমজীবন 

গ্রহণ করে। চরম কৃচ্ছুসাধনা, স্বাধ্যায় ও যোগতপের মধ্য দিয়! 
২৬৮ 



হংসবাবা অবধূত 

তাহার উত্তরণ ঘটে এক মহাবেদাস্তী সন্গযাসীরপে । হংসদেব অবধূত 
নামে সারা ভারতের অধ্যাত্মসমাজে তিনি পরিচিত হন। সীওতাল 

পরগণার যশিডিস্থিত কৈলাস পাহাড়ে স্থাপিত হয় এ সিদ্ধ মহাত্মার 
আশ্রম । শত শত যুমুক্ষু তাহার আশ্রয় লাভে ধন্য হয়। 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, সিপাহী যুদ্ধের প্রায় সকালে 
পাঞ্জাবের এক ক্ষুত্র গ্রামে হংসবাবা আবিভূ্ত হন। বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ 
বংশে তাহার জন্ম। পিতা মাতা উভয়েই ছিলেন সাত্বিক প্রকৃতির | 

আধিক অবস্থা তেমন ভাল না হইলেও অতিথি ও সাধু সঙ্জনের 
সেবায় হংসবাবার পিতা মাতার প্রচুর উৎসাহ ছিল। গৃহে প্রায়ই 

সাধুসস্তেরা আগমন করিতেন । তাহাঙ্গের সান্নিধ্যে বসিয়া বালক 

হংসদেব একমনে শুনিতেন তীর্থভ্রমণের বহু বিচিত্র কথা, প্রাচীন 

সাধকদের মহিমা ও সিদ্ধাইর কথা। মন তাহার অজানা কল্পলোকের 

আকাশে ভানা মেলিয়া উড়িয়া বেড়াইত। 
তখনকার দিনে এই সব পরিক্রমাকারী সাধুর মধ্য দিয়া সমাজের 

স্তরে স্তরে সঞ্চারিত হইত অপার কল্যাণ। গ্রামবাসীরাও ছিল সরল, 
ভক্তিপরায়ণ ও অতিথিবৎসল | সাধু সঙ্জন গ্রামে আসিলেই, যে 
যাহার সাধ্যমত আহার্ধ্য ও সেবার ব্যবস্থা নিয়া আগাইয়া আসিত। 

উত্তরকালে হংসবাবা কথা প্রসঙ্গে বলিতেন, “গ্ভাখো, আগেকার 
দিনে আমাদের গ্রামজীবন এখনকার মত এতো! আত্মকেন্দিক ছিল না। 

দেশে প্রচুর খাগ্ভ ছিল। তার চাইতেও বেশী ছিল প্রাণের প্রাচুর্য । 
সাধুসেবা ও পরোপকারবৃত্তির স্থান ছিল সর্ধরবোপরি । পাঞ্জাবের প্রতি 

গায়েই ছিল এক সুন্দর নিয়ম । গায়ের গৃহস্থেরা নিজেদের দৈনিক 

প্রয়োজনের অতিরিক্ত তিনখান৷ ক'রে রুটি তৈরি ক'রতো। প্রথমখানা 
সাধু সেবায়, দ্বিতীয়খাঁনা অতিথি অভ্যাগতের জন্য এবং তৃতীয়খানা 
ধর্মশালায় আগত ব্যক্তিদের জন্য থাকতো নিদ্দিষ্ট । এই পরিবেশে 

আমর! ছোটবেলায় বদ্ধিত হয়েছি। কাজেই সাত্বিকতা স্বাভাবিক 
ভাবেই কিছুটা সংক্রামিত হয়েছিল বালককাল থেকে 1” 
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ভারতের সাধক 

গ্রামের কেন্দ্রস্থলে, বৃহৎ এক বটবৃক্ষের নীচে মাঝে মাঝে ছাউনী 
পড়িত নাগা সন্যাসীদের । কি এক অজানা আকর্ষণে হংসদেব এই 
উলজ, সংসার-বিরক্ত সাধুদের কাছে ছুটিয়া আসিতেন। সোৎসাহে 

লাগিয়া যাইতেন তাহাদের গঞ্জিকা ও চরস যোগাড়ের কাজে । 
গ্রামের বাড়ী বাড়ী হইতে ঝুঁড়িভত্তি রুটি তরকারী হালুয়া চাহিয়া 
আনিয়া পরিতোষ সহকারে তাহাদের তোজন করাইতেন । সর্ববত্যাগী, 
ঈশ্বর-পথিক এই সাধকদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বালক হংসদেব 

বিস্বৃত হইতেন তাহার ঘর-বাড়ী আত্মীয় স্বজন ও খেলাধূলার প্রিয় 
সঙ্গীদের | 

এমনি সময়ে সেবার এক সন্গ্যাসীর কাছে তিনি শুনিতে পান 

অমৃতসরের ব্রহ্মবিদ্ মহাপুরুষ অন্ুভবদেবের কথা । পরদিনই সবার 
অলক্ষ্যে তাহার সন্ধানে বাহির হইয়া পড়েন । তারপর দীর্ঘ পথ এই 
অতিক্রম করিয়া উপস্থিত হন এই অশ্রমে | ভাগ্যবলে লাভ কয়েন 

মহাত্বার চরণাশ্রয় । 

নবাগত বালককে অহ্ুভবদেব তাঁহার আশ্রমে ভন্তি করিয়া 

নিলেন । এখানকার কাজকর্মের দায়িত্ব অনেক । বিগ্রহের পূজা- 
অঙ্চনা অতিথি অত্যাগতের সেবা তো৷ আছেই, তছ্পরি রহিয়াছে বু 
আশ্রমিকের আহার্্য তৈরীর কাজ । আশ্রমে গরু মহিষ থাকে কয়েক 

শত, এগুলির তত্বাবধানও কম কষ্টকর নয় । 

ব্রাহ্ম মুহূর্ত হইতে শুরু হয় নূতন ব্রহ্মচারীর নিত্যকার কাজ- 
কর্ম । ধ্যান জপ, ম্বাধ্যায়ের শেষে সে বাহির হইয়া পড়ে গোচারণে । 

ফিরিয়া আসিয়াই লাগিতে হয় বু লোকের রন্থই, পরিবেশন ও 
থাল। বাসন পরিষ্কারের কাজে । রাত্রে সাধন ভজন ও আশ্রমের কাজ 

শেষ করিয়া ষখন সৈ শয়ন করিতে যায়, শরীর এলাইয়া পড়ে 
চরম অবসম্নতায় । এমনি করিয়া চলিতে থাকে তাহার নুতন জীবনের 
দিনচর্য্যা । 

কয়েক বৎসর অতীত হওয়ার পর আচীর্য্য এ নবীন ব্রচ্ষচারীকে 
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হংসবাব! অবধৃত 

কহিলেন, “বৎস, আশ্রমের কাজে তুমি এতদিন যে প্রাপপাত পরিশ্রম 
করেছো» তাতে আমি সম্তোষ লাভ করেছি । এবার থেকে তোমায় 
বেদান্তের পাঠগ্রহণ করতে হবে। পণ্ডিত কালা সিং হচ্ছেন এই 
অঞ্চলের বেদাস্তীদের অগ্রগণ্য, আমার অত্যন্ত অনুগত ব্যক্তি । আমি 
তাকে অনুরোধ জানিয়ে পত্র দিচ্ছি, তিনি তোমায় জ্ঞানশাস্ত্রের 
উচ্চতর পাঠ দেবেন। তুমি তাকে শিক্ষাগ্ুরুর পদে বরণ কর, 
জ্ঞানমাাঁয় সাধনার ভিত্তিকে আরো দৃঢ় ক'রে তোল ।” 

এই স্বনামধন্য পণ্ডিতের কাছে হংসবাবা কয়েক বৎসর পাঠ গ্রহণ 
করেন। অসাধারণ ধীশক্তি ও প্রতিভাবলে আয়ত্ত করেন বেদাস্তের 
জটিল তত্বসমূহ । 

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন মহাত্মা অহ্ুভতবদেবের তিরোধান ঘটে । 
নবীন ব্রহ্মচারীর বুকে শোকের এ আঘাত বাজে শেলের মত । অধীর 
হইয়া ভাবিতে থাকেন, আত্মিক জীবনের যে সাধনাকে একান্তভাবে 
আকড়াইয়া আছেন আজ কে তাহার পথ নির্দেশ দিবে? মুুক্ষার 
আগুন বুকে জলিয়৷ উঠিয়াছে, কে তাহাতে ঢালিবে অম্বত বারি? 
উন্মাদের মত নান! মঠে, মন্দিরে ও তীর্ঘস্থানে দিনের পর দিন তিনি 

ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন । 
তারপর দেদিন এক নির্বাণী আখড়ায় হীরানন্দ অবধূতের দর্শন 

মিলে। এ মহাত্বার কৃপায় লাভ করেন সন্যাসদীক্ষা | সন্ন্যাস-নাম 

হয় হংসদেব অবধূত, কিন্তু উত্তর জীবনে জনসমাজে প্রখ্যাত 

হইয়া উঠেন হংসবাবা নামে । 

মহাত্মা হীরানম্দ এক প্রসিদ্ধ আত্মজ্ঞানী সাধক, ত্যাগ বৈরাগ্যের 
মর্ত বিগ্রহ । নবীন শিষ্য হংসবাবাকে তিনি কহিলেন, “বেটা, খুব 

আনন্দের কথা, এতকাল নিষ্ঠাভরে ব্রহ্ষচর্য্য পা্গন করেছো, এগিয়ে 
এসেছে নিবৃত্তিমার্গের পথে । এবার বারো! বৎসরের জন্য ভূমি 

পরিব্রাজনে বহির্গত হও। কিন্তু এই সময়ে ছুটি ব্রত তোমায় পালন 
২৭৯. 



ভারতের সাধক 

করতে হবে । কখনে। গৃহস্থ ভবনে রাত্রিবাস করবে না, আর থাকবে 

অধাচক বৃত্তি নিয়ে । কোন অবস্থাতেই কারো কাছে ভিক্ষা চেয়োনা, 
পরমাত্মার কৃপায় আপনা হতে য। আহার্্য আসবে, তাই দিয়েই 

করবে দিন গুজরান 1” 

“আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য । এ আজ্ঞা আমি প্রাণপণে পালন 

করতে চেষ্টা করবো11” 

“বেটা, সদাই স্মরণ রেখো, তোমার পরমপ্রান্তি নির্ভর করছে 

বৈরাগ্য সাধনের উপর । চরম কুচ্ছুত্রত অবলম্বন ক'রে থাকো, আর 

দেহবুদ্ধি বিলুপ্ত করার জন্য কর সর্ধন্য পণ । আশীষ জানাই, তোমার 
এতদিনের সাধনা জয়যুক্ত হোক, আত্মজ্ঞান উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক হৃদয় 
কন্দরে |” 

গুরুর বাক্য হংসবাবার হৃদয়ে গ্রথিত হইয়া যায়। পরিব্রাজক- 

জীবনে-নির্দেশগুলি তিনি পালন করেন অপার নিষ্ঠায়। কৌগীনবস্ত, 
তিতিক্ষাবান এই সঙ্ন্যাসীর হাতে এসময়ে একটি কমগুলুও দেখা যায় 

নাই । যে মাটির পাত্রে জল পান করিতেন পরদিন আর সেটিকে 
ব্যবহার করিতে দেখা যাইতনা। 

হিমালয়ের উচ্চতর প্রদেশে অনেক বার তাহাকে প্রচণ্ড শীতে 
কাটাইতে হইয়াছে । এ সময়কার কৃচ্,সাধনার প্রসঙ্গে বলিতেন-__ 
“গুরু আমার বড় কপালু ছিলেন । দেহবোধ বিনষ্ট করার জন্থা চরম 

পরীক্ষার মধ্যে আমায় নিয়ে গিয়েছেন । কৃপাবলে বারবার করেছেন 

উত্তীর্ণ নানা বিপর্ধ্যয়ের হাত থেকে । কৌপীনসম্বল হয়ে উত্তরাখণ্ডে 
কত ঘুরেছি। এক একদিন হিমপ্রবাহ ভীব্র হয়ে উঠতো, বাইরে 
অবস্থান কর! অসম্ভব হতো। । তখন সাধনার উৎসাহ প্রচণ্ড, কোন 

কিছুর দিকেই জ্রক্ষেপ মাত্র নেই। কোন কোন দিন এমনও হয়েছে 

-বৃক্ষতলে পত্রস্তুপের ওপর শয়ন ক'রৈ আছি, আর শিয়রে মাটির 

'ভাণ্ডে যে পনীয় জঙ্গ রাখা হয়েছিল রাত্রের শৈতো তা৷ একেবারে 

বরফ হয়ে গিয়েছে । কিস্তু এ শৈত্য আমার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাতে 
এস, 



হংনবাব! অবদূত 

পারেনি। মাসের পর মাস বরফান পাহাড়ে বাস করার ফলে গাত্রচর্শ 

হয়ে গিয়েছিল পুরু ও বিবর্ণ। সমতলের লোক হঠাৎ আমায় দেখলে 

স্বাভাবিক মানুষ ব'লে ভাবতে পারতো না 1৮ 

গুরুর আজ্ঞায় হংসবাবা বারো বংসর বৈরাগ্যময় পরিব্রাজক 

জীবন যাপন করেন। অযাচিতভাবে যখন যেটুকু ভিক্ষান্ন মিলিত 

তাহা দিয়াই করিতেন জীবন ধারণ। বংনরের পর বংসর একটি দিনও 

রন্ধন করেন নাই, আহাধ্য প্রস্তুত করিয়াও ভোজন করেন নাই। 

“হরিহর বলিয়। ধ্বনি দিয়া হংসবাবা গৃহীদের দ্বারে প্রতিদিন 

একবার উপস্থিত হইতেন। কখনে। মিলিত ভোজ্দ্রব্য, কখনো বা 

ভরৎসন। বা শ্লেযোক্তি। কিন্তু এই তিতিক্ষাবান সন্ন্যাসীর কাছে 

নিন্দান্রতি ছুই ছিল সমান। জাগতিক কোন আচার আচরণের 

দিকেই তিনি দৃকপাত করিতেন না। বিশ্বের সকল কিছুই তাহার 

দৃষ্টিতে ছিল বিনাশশীল প্রপঞ্চ ব! মায় । 

অরণ্যে, পর্বতে পরিব্রাজনের সময় তাহাকে বারবার হিংশ্র জস্তর 

সম্মুখে পড়িতে হইয়াছে । কিন্তু তপঃনিষ্ঠ সাধক অলৌকিক ভাবে 

প্রতিবারই প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছেন। 

সেবার তিনি কুমায়ুনে নন্দাদেবী পাহাড়ে পর্যটন করিতেছেন। 

অরণ্যের মধ্যে দেখিলেন এক পরিত্যক্ত পর্ণকুটির। বোধহয় কোন 

সাধু ইহা নির্মাণ করিয়াছেন এবং কিছুদিন এখানে বাস করিয়! 

গিয়াছেন। পরমানন্দে এই কুটিরে হংসবাব! দীর্ঘদিন অবস্থান করেন, 

ডুবিয়া থাকেন নিরম্তন ধ্যানে । 

মাছের হাড়কাপানো শীতে হুংসবাব! অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় ধ্যানাকিষ্ট 

থাকিতেন। গ্রীন্মের অনলবর্ধী রোৌদ্রকর, বর্ধার ঝড় ভাগুব, মাথার 

উপর দিয়া কখন চলিয়া বাইত, সেদিকে তাহার হস ছিলন!। সর্ব 

অবস্থায়ই তিনি থাকিতেন নিরাসক্ত ও সদা প্রসরমুর্তি। 

এ সময়কার ব্রোগ্যময জীবন, এ তগন্কার গ্রনঙ্গে উত্তরকালে 

ভাঃ সাঃ (*) ১৮ | ইবি, 
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ডাহার কাছে অনেক গল্প শুনা যাইত । কহিতেন, “তখন ছিল আমার 

-গুজর গেই গুজরান্, কেয়া ঝোপরি কেয়! ময়দান-_-এই অবস্থা 
রাত প্রায়ই আমার কাটতো নক্ষত্রথচিত মহাকাশের উদার আশ্রয়ে । 

বৃক্ষতলে শুকনো পাতার শ্যায় শুয়ে কত যে রাত যাপন করতে 

হয়েছে তার ঠিক নেই। হিংস্র জীবজস্তর উপদ্রব বেশী যেখানে, 
সেখানে রাত কাটাতাম বৃক্ষ শাখায়। নীচে ভ্বলতো৷ খড়কুটোর ধূনি 
দিনের পর দিন, এমনিভাবে গুরুনির্দিষ্ট সাধন ও ব্রহ্ষাভ্যাস আমায় 
অনুষ্ঠান করতে হতে 1” 

আসমুদ্র হিমাচলের প্রায় সবগুলি প্রধান তীর্থ হংসবাবা তিনবার 
প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়ীন। একবার পধ্যটন করিতে করিতে ভারতের 

বাহিরে আফ গানীস্থানে তিনি গমন করেন। কাবুল হইতে কিছু দূরে 
একটি নির্জন পার্বত্য অঞ্চল তাহার মনকে বড় আকৃষ্ট করে। এখানে 

প্রায় দেড় বংসর তিনি ধ্যান ভজনে অতিবাহিত করেন। 

এই হিন্দু যোগীর খ্যাতি অচিরে চারিদিকে ছড়াইয়া৷ পড়ে! দূর 
গ্রামাঞ্চল হইতে আফগানরা তাহার দর্শনের জন্য আসিতে থাকে । 

আখ রোট, বাদাম, কিসমিস প্রন্ৃতি তাহার! শ্রদ্ধার সহিত হংসবাবাকে 

ভেট দিত। আর তাহার কৃপার ধার ঝরিয়। পড়িত ছুখেকিষ্ট গ্রাম্য 

জনসাধারণের কল্যাণ সাধনে । কেহ যোগীর কাছে পাইত রোগমুক্তির 

আশীর্বাদ, কেহ ব1 হৃখ শোকের সাস্তবনা । কিন্তু জনসমাগম বাড়িতে 

থাকায় হংসবাবার সাধন ভজনে বিশ্ব উপস্থিত হয়। তাই হঠাৎ একদিন 
সেখান হইতে সরিয়! পড়েন। 

দীর্ঘপথ অতিক্রম করার পর আবার তিনি আসিয়। উপস্থিত হন 

হিমালয়ে। নাগধিরাঞ্জ হিমালয় ও পবিত্র নধ্মদার তীর বরাবরই ছিল 
হংসবাবার পরম প্রিয় । এই হই স্থানে তাহাকে দীর্ঘদিন গভীর তপস্তায় 
রত থাকিতে দেখ! গিয়াছে । 

সে-বার কিছুদিন উত্তরপ্রদেশের তরাই অঞ্চলে তিনি পরিব্রাজন 

২৭৪ 



হংসবাবা অবধৃত 

করিতেছেন। এ স্থানে ব্যাঙের বড় উপদ্রব। সেদিন ধ্যানভজনের 
শেষে হংসবাব! জানাল! খুলিয়াছেন, দেখেন কুটিরের অঙ্গনে একটী 
নরখাদক বাঘ উপবিষ্ট। মানুষের গন্ধ সে পাইয়াছে, 'তাই নিঃশকে 
অপেক্ষা করিয়া আছে, কখন তাহার শিকার ঘরের বাহিরে আসিয়া 
ফাড়াউবে। 

গৃহের জানালায় একটি নিরস্ত্র সাধু, আর বাহিরে লুধনেত্র হিং 
ব্যাম্্। সে এক অন্তুত দৃশ্ঠ । 

হংসবাবা ভাবিলেন, যে পরমাত্বার ধ্যান তাহার নিজের ভিতর 
করিয়া চলিয়াছেন, তাহারই অনুকম্পন চলিয়াছে এ ব্যান্ত্রের প্রাণ- 
শক্তিতে ৷ তবে ছুইয়ের ভিতরে তফাৎ কোথায় ? মনে এই চিন্তা খেলিয়। 
যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুটিরের ছুয়ার খুলিয়া দিলেন। সম্মুখে তাহার 
দৃপ্ত ভঙ্গীতে উপবিষ্ট ব্যাপুঙ্গব, চোখ ছুইটি ভাটার মত হ্বল্ ম্বল্ 
করিতেছে। 

হংসবাবা! আগাইয়া গিয়া করজোড়ে কহিলেন, “মহাত্মন, আমার ও 
আপনার ভেতর তো সত্যকার কোন পার্থক্য নেই। একই পরমাত্মা 
স্পন্দিত হচ্ছেন ছই ভিন্ন দেহে । তবে কেন আমাদের মধো বৈরিতা 
থাকবে 1?” 

মানবীয় ভাষায় উচ্চাঁরত এই উচ্চ দার্শনিক তন্ব ব্য উপল 
করিল কিনা, কে বলিবে? কিন্তু দেখা গেল, নর মাংসের লোভ ত্যাগ 
করিয়া তৎক্ষণাৎ উহা এক শাস্তশিষ্ট গৃহপালিত পশ্তর মত সেম্থান 
ত্যাগ করিয়া গেল । 

আর একবারের কথ! । একটি ক্ষুদ্র সন্ন্যাসী জমায়েতের সঙ্গে 
হংসবাব মধ্যপ্রদেশের অরণ্যাঞ্চলে পথ চলিতেছেন। হঠাৎ দেখা দিল 
এক বৃহদাকার ব্যান্্র। বনভূমি কম্পিত করিয়! বারবার উহা গর্জন 
করিতেছে, আর রোষকষায়িত নেত্রে তাকাইতেছে। 

এ সময়ে দলের একটি বৃদ্ধ সঙ্ন্যাসী অকুতোভয়ে বাঘটির সম্মুখে 
গিয়া! দাড়াইলেন। কহিলেন, “বাপুহে, তুমি শান্ত হও। এই চাধো 

খপ 
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তোমার ভোজনের জন্তক আমি নিজেকে উৎসর্গ করছি। আমি বৃদ্ধ 

হয়েছি, আর ক'টা দিনই বা বাঁচবো ? আমায় গ্রহণ ক'রে আমার এই 
সঙ্গীদের তুমি ছেড়ে দাও ।”” 

কি জানি কেন ব্যাঞ্টি এই সহজলভ্য শিকার গ্রহণ করে নাই। 

ক্রুদ্ধ গর্জন তাহার ধীরে ধীরে থামিয়া যায়। কিছুক্ষণ একৃষ্টে প্রাচীন 
স্্যাসীটির দিকে তাকাইয়া থাকার পর নতমস্তকে বনের আড়ালে 

অন্তহিত হয় । 

এশ্বরীয় কপ ও আত্মসমর্পণের দীপ্তিতে হংসবাবার পরিব্রাজক 

জীবনের এই ঘটনাগুলি সমুজ্জল। 
সে-বার তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে কয়েকটি সন্ন্যাসী সঙ্গীসহ কামাখা। 

পাহাড়ে আসিয়াছেন। সারাদিন দীর্ঘ পথ চলিতে হইয়াছে, তছুপরি এই 
পাহাড়ের চড়াই । সবারই দেহ একেবারে অবসন্ন ৷ রাত্রে দেবী দর্শন 

করিয়। আসিয়াই কিঞ্চিৎ ফলমূল তাহার! ভোজন করিলেন। তারপর 
গা এলাইয়! দিলেন বৃক্ষতলে । 

এই দিনকার এক কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনা হংসবাবা ভক্তদের 
কাছে সরসভাবে বর্ণনা করিয়াছেন-_ 

“আমরা শয়ন করতে না করতেই এক হিংআ বাঘ সেখানে এসে 

উপস্থিত। তখন এ অঞ্চলে বাঘের বড় উৎপাত ছিল। আগুন না 

স্বাজিষে কেউ বাইরে শুতে পারতো না। আমার সঙ্গীরা সবাই 

ছিল পথশ্রমে কাতর । আগুন স্বালানোর তর সয়নি, কম্বল জড়িয়ে 

সবাই শুয়ে পড়েছে । এমন সময় একটা বাঘ গন্তীরভাবে আমাদের 

শষ্যার পাশে হাটু গেড়ে বসে পড়েছে। চুপচাপ এদিক ওদিক 
তাকিয়ে বিজ্ঞের মত সে কি যেন দেখছে। 

“সঙ্গীদের একজনের হঠাৎ চোখে পড়লো এই ব্যাঙ পুক্গবের 

উপর। উচ্চ স্বরে সে বলে উঠলো দলের প্রধান সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য 
ক'রে, মহারাজ, একদফে উঠ, যাইয়ে। দেখিয়ে-_-শের আয়া ৷ একদম 
জমায়েভমে ঘুস্ গিয়।।' 

১ 
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“প্রবীণ সন্গ্যাসীটি ততক্ষণে কম্বল মুড়ি দিয়ে নিদ্রান্খ উপভোগের 
আয়োজন করেছেন! শায়িত অবস্থায়ই তিনি কৌতুক ক'রে বললেন, 
“আনে দে! ভাই, উনকো সাথ বাংচিং করনেকে ফুরসং নহি হ্যায়। 
অভি জমায়েতমে হি উন্কো ভর্তি কর লো।, 

“দলপতি সঙ্ন্যাসী নিশ্চিন্ত আরামে পাশ ফিরে শুয়ে রইলেন। 
আমরাও সবাই রয়েছি চিত্রাপিতের মত। হঠাৎ বাঘটির স্থুবুদ্ধির উদয় 
হ'ল কেন, কে জানে? এক লাফে সামনের একটা খাদ পেরিয়ে সে 

অদৃশ্য হয়ে গেল। আমাদের ভেতর কারুর কোন চাঞ্চলা দেখা 

যায়নি এই নরখাদক বাঘের আবির্ভাবে। ক্ষণপরে সবাই নাক 

ডাকিয়ে অভিভূত হলেন নিদ্রায় । 

“পরিব্রাজন-কালে গুরুশক্তি ও আত্মসমর্পণ যোগ এমনি করেই 

বরাবর আমাদের রক্ষা করেছে, এনে দিয়েছে আত্মিক জীবনে নূতন 
প্রেরণা । আর পরমাত্বার অলৌকিক শক্তিৰ উপর বিশ্বাস আমাদের 
দিনের পর দিন অটুট হয়ে উঠেছে।” 

হিমালয়ের নিম্নভুমিতে সেবার হংসবাবা পধ্যটন করিতেছেন । 

এসময়ে একটি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী তাহার ভক্ত হইয়া পড়েন। 

বনে জঙ্গলে, রোদে বৃষ্টিতে বাবা ঘুরিতেছেন, আচ্ছাদনের অভাবে 
কতই না তাহার কষ্ট হইতেছে__একথা ভাবিয়া ভক্তুটি কহিলেন, 

“মহারাজ, আমি আপনার জন্য একটি ছোট সরকারী তাবুর ব্যবস্থা 
করেছি। যতদিন এই অঞ্চলে পরিব্রাজন করবেনঃ এটি আপনি ব্যবহার 
করুন। এখান থেকে যাবার সময় এটা ফেরৎ দিলেই চলবে 1» 

“না বাবা, আমি জংলী লোক, ইচ্ছেমত বন বাঙগাড়ে, যেখানে 

সেখানে দিন কাটাই। এ সরকারী তাবু হারিয়ে শেষটায় কি বিপদে 

পড়বো? এ দিয়ে আমার কাজ নেই।” উত্তর দেন হংসবাব!। 

“সেজন্ত আপনার চিন্তা নেই, মহারাজ । আমি আমার অধীনস্থ 
এক চৌধিদারকে দিচ্ছি আপনার সঙ্গে । সব সময় সে আপনার ' সঙ্গে 

হণ 
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থাকবে, এই তাবুর রক্ষণাবেক্ষণ করবে । আপনাকে আমার এ সেবার 
ব্যবস্থা অঙ্গীকার করতেই হবে। নইলে কাজকর্ম ছেড়ে আমাকেই 

চলতে হবে আপনার সঙ্গে 1” | 
এই নির্ববন্ধাতিশয্য এড়ানো যায় নাই । হংসবাবাকে এ সরকারী 

তাবুটি বাধ্য হইয়া নিতে হয়। চৌকিদারও সঙ্গে চলে । 
বাব! রাত্রে কাহাকেও নিজ শয়নকক্ষে কখনো থাকিতে দেন না। 

কারণ মধ্যযামে নানা যোগক্রিয়া তাহাকে করিতে হয়। এবার এই 
সরকারী পাহারাদারকে নিয়া তিনি মহা বিপদে পড়িলেন। লোকটি 

রাত্রে কিছুতেই তাবুর বাহিরে থাকিতে রাজী নয়, কারণ, সে 

জানে--এই অরণ্য হিংস্র পশুতে ভরা | 
অগত্যা! হংসবাবাকে শয়ন ব্যবস্থা পাণ্টাইতে হইল । এখন ইনতে 

চৌকিদারকেই শয়ন করিতে দিতেন তীবুর ভিতরে, আর নিজে 

থাকিতেন পূর্বববৎ বৃক্ষতলে । 
এ অঞ্চলের পরিব্রাজন শেষ করিয়া যখন তিনি ভক্ত সরকারী 

কর্মচারীটির কাছে ফিরিয়া আসেন, তখন কিন্তু তাহাকে এ বিষয়ে 

কিছু জানিতে দেন নাই। কারণ, আসল কথ! ফাস করিলে তাবু-রক্ষক 

লোকটির আর রক্ষা থাকিত না। মানবীয় প্রেমের এই প্রকাশ বরাবরই 

হুংসবাবার জীবনে দেখ। গিয়াছে । 
একাদিক্রমে বারো বৎসর হংসবাবা পরিব্রাজন করিয়। বেড়ান । 

সেই সঙ্গে উদ্যাপন করেন চরম কৃচ্ছ ব্রত ও বৈরাগ্যময় তপস্তা । 
অতঃপর স্বামী হীরানন্দ অবধূতের সকাশে তিনি ফিরিয়া আসেন। 

এবার গুরুর পুণ্যময় সান্নিধ্যে থাকিয়া সমাপ্ত করেন ব্রহ্ম-অভ্যাসের 
সাধনা পরমাত্মবোধ স্ফুরিত হইয়া! উঠে তাহার সাধনসত্তায় । 

স্বামী হীরানন্দ কহিলেন, “বৎস, তুমি আপ্তকাম হয়েছো । হয়েছে৷ 
সর্ববপাশমুক্ত অবধৃত। এবার পাশবদ্ধ জীবের কল্যাণে তোমায় কিছু 
কাজ করতে হবে । শুরু করতে হবে আচার্ধা জীবন ।» 

গুরুর চরণে (প্রণতি জানাইয়া হংসবাব! বাহির হইয়া পড়িলেন। 

জুট 
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তারপর কয়েক বৎসর নান৷ স্থানে পর্যটন করিয়া সাঁওতাল পরগণার 

যশিডিতে আসিয়া! স্থাপন করেন তাহার সাধন-আশ্রম | 

দূরে দিকচক্রবালে মাথা উচাইয়া আছে ত্রিকৃট, তপোবন ও 
দিগরিয়া পাহাড়ের চড়ার পর চুড়া। আরো দূরে, আকাশের বুকে 
তরঙ্গিয়া উঠিয়াছে পরেশনাথ পর্ববতমালার অস্ফুট রেখাচিত্র । এই 
পটভূমিকায়, যশিডির এক প্রান্তে, ক্ষুদ্র পাহাড়ের শৃঙ্গে স্থাপিত হয় 
হংসবাবার এ আশ্রম । এখানকার নিভৃত পরিবেশে বাসয়। জ্ঞানতপস্বী 

তাহার সাধন জীবনের কল্যাণধার! বিস্তারিত করিতে থাকেন । ভক্তের! 

শ্রদ্ধাভরে মাশ্রমটির নাম দেয়__-কৈলাস। 

বংসরের কয়েক মাস হংসবাবা এই আশ্রমে অবস্থান করিতেন, 

আর বাকী সময় কাটাইতেন নর্মম্দার তীরে নিভৃত পর্ণকুটিরে । 
গোড়ার দিকে আশ্রমে একটি কাচ৷ ঘর ছাড়। আর কিছু ছিল ন!। 

বাবা কাহারও সাথে এক কুটিরে রাব্রিবাস করিতেন না,_-কখনো 

কোন সন্নাসী বা অতিথি অভ্যাগত আমিলে নিজের কুটিরটিই তাহাকে 

ছাড়িয়া দিতেন। পরমানন্দে রাত কাটাইতেন প্রাঙ্গণে । 

রান্নাঘর তৈরী করার মত স্বচ্ছলতা তখনে! এ আশ্রমের হয় নাই ! 

তাই বাবার রন্ুই হইত উন্মুক্ত স্থানে । এক এক দিন ঝড় বাদলের 
তাবে উন্ুনে আগুন স্বালানে৷ বাইত না। রান্না সেদিন বন্ধ থাকিত, 

বাবা দিন কাটাইতেন উপবাসী থাকিয়! । 
একবার বর্ধার সময় আশ্রমের কুটিরের চাল দিয়া জল পড়িতে 

থাকে, ঘরের তৈজসপত্র সন একেবারে ভিজিয়া যায়। সারা রাত 

একটি ছাত।৷ মাথায় দিয়া হংসবাবা নিরুদ্ধেগে বসিয়া! থাকেন । রাত্রি 

এভাবেই প্রভাত হয়। 

পরদিন এক মহিল! ভক্ত আসিয়া! অন্থযোগ দেন, ““মাচ্ছ। বাবাঃ 

এ আপনার কি কাণ্ড বলুন তো । সারা রাত আপনি বসে কাটালেন! 
এতো সব ধনী ভক্ত আপনার কাছে আসা-যাওয়া করে, তাদের একটু 
বললেই তে! আশ্রমের জন্ত এখনি একটা পাকা বাড়ী উঠতে পারে। 

১, 
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তাহলে আপনাকে আর দিনের পর দিন এতে কষ্ট করতে হয় ন।” 

মহাপুরুষ উত্তরে বলেন, “কেন মাঈ, আমি বেশ আনন্দেই তে। 

রাতটা জেগে কাটিয়েছি । বৃষ্টি বাদলে আমার কি করতে পেরেছে? 

আমার শরীরের হয়তো একটু কষ্ট হয়েছে, কিন্ত আমি তো! আর 

শরীর নই 1” 
ইহার পর আর কি কথা চলিতে পারে? ভক্ত মহিলাটি নিরুত্বর 

হইয়। আত্মজ্ঞানী মহাতাপসের দিকে চাহিয়া থাকেন । 

আশ্রমের হুরবস্থা বেশী দিন থাকে নাই। কয়েক বৎসরের মধ্যেই 

ভক্তদের আগ্রহাতিশষ্যে একটি দোতলা কুঠি ও পাকা ই'দার৷ এই 

পাহাড়ে নিম্মিত হয়। 

কৈলাস পাহাড়ে আগে সাপের খুব প্রাহুরভাব ছিল। সে-বার এক 

্রক্ষচারী হংসবাবার আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন । সাধন ভজনে 

ত্রাহার বড় নিষ্ঠা, অল্পকাল মধ্যেই তিনি বাবার প্রিয় হইয়া উঠেন। 
রোজ শেষ রাত্রে ব্রহ্মচারী শয্যা ত্যাগ করেন। আ্ান তর্পণাদি 

সারিয়া জপ তপ ও ধ্যানে বসেন। সেদিন রাত থাকিতেই এক মাইল 

দুরস্থিত কুতুনিয়া নদীতে তিনি স্নান করিতে যাইতেছেন। পাহাড় 

হইতে অধ্ধপথে নামিয়া আসিয়াছেন, এমন সময় কাণে বাজিল 

হংসবাবার স্ুগস্ভীর কঠত্বর, “ব্রহ্মচারী, হু"সিয়ার 1” 
্রক্মচারী তৎক্ষণাৎ থমকিয়! দাড়াইলেন। মাটির নীচের দিকে চোখ 

পড়িতেই দেখিলেন, প্রকাণ্ড এক বিষধর সাপ তাহার সম্মুখে ফণা 
বিস্তার করিয়৷ রহিয়াছে । সরোষে করিতেছে ফৌস ফৌোস শব্দ । 

হস্তস্থিত দণ্ড উঠাইয়া সাপের মাথায় সজোরে আঘাত করিতে 
যাইবেন, এমন সময় আবার শোন! গেল নেপথ্যের নিষেধবাণী, 
“উস্কো মৎ মারো |” 

হাতের দণ্ড হাতেই রহিয়া৷ গেল। ব্রহ্মচারী পাথয়ের মত নিশ্চল 

হইয়! দাড়াইয়। রহিলেন। ক্ষগপয়ে সবিন্ময়ে লক্ষ্য করিলেন সর্পের সে 

বাড 
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উত্তেজনা আর নাই, ফণ! নামাইয়। ধীরে ধীরে উহা! পাশের এক খাদে 
অনৃশ্ট হইয়া গেল। 

পাহাড়ের জঙ্গলাকীণ রাস্তায় দিনের বেলায়ও সাপ লোকের 

নজরে পড়ে না। অথচ দূরে পর্ববতশৃঙ্গে বসিয়া কি করিয়া! হংসবাবা 
উহা! লক্ষ্য করিলেন, তাহা বিম্ময়কর। পরদিন এ সম্পর্কে তাহাকে 
প্রশ্ন কর! হইলে সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, “হুম্ কেয়া জানে? ইয়ে সব 

_ শপরমাত্বাকো ইচ্ছা |» 

এমনি সহজ নিলিপ্তিতির সহিত হংসবাবা মহারাজ তাহার অলৌকিক 
বিসভৃতির খরশব্্য বহন করিয়া চলিতেন। 

এক ভক্ত সেদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, “আচ্ছা বাবা, এই 

জংল! জায়গায়, এতো সাপ বাঘের মধ্যে আপনি কি ক'রে বাস 

করেন? আপনার কি ভয় ক'রে না? 

সহাস্তে মহাপুরুষ উত্তর দেন, “বেটা সাঁপ বাঘ আর সাধু-_এরাই 
বনের আসল অধিবাসী, কাজেই আমার দির্িনারেসারি তো 

কিছু নেই ।» 

কৈঙ্গাস পাহাড়ের আশ্রমে হংসবাবাকে ঘিরিয়া ধীরে ধীরে গড়িয়া 

উঠে ভক্ত শিষ্যদের একটি বৃহৎ মণ্ডলী । ক্রমে ভীড় জমিতে থাকে 

আধিব্যাধি গীড়িত আর্ত মানবের | হংসবাবা নিজে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে 
স্থপপ্তিত ছিলেন। তছুপরি ছিল তাহার যোগশক্তির প্রভাব । 

কাজেই তাহার আশ্রমে রোগীরা দলে দলে আসিয়। উপস্থিত হইত। 

দৈহিক ব্যাধির হাত হইতে তাহাদের অনেকে লাভ করিত মুক্তি। 
নিজ আশ্রমে বসিয়া এই কল্যাণব্রত হংসবাব! দীর্ঘদিন উদ্যাপন 
করিয়া গিয়াছেন । 

দিব্যকান্তি, আনন্দময় এই মহাপুরুষের চারিপাশে সদ! বিস্তারিত 
হইত আশা, আশ্বীদ ও আনন্দ। তাহার শ্রীমুখের 'হরিহর' ধ্বনি 
'লোকের জীবনে বুলাইয়। দিত শাস্তি ও অমৃতের প্রলেপ। আগন্তকের 
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প্রণাম নিবেদন করিলে তিনি বলিয়া! উঠিতেন “হরিহর। ভক্তদের 
প্রাণে এই ধ্বনি জাগাইয়৷ তুলিত উদ্দীপনা । 

কাহারো কোন আনন্দের সংবাদ ঘোষণা করিতে হইলে বাবা 

_-ডিহ হরিহরমে মসগুল হো! গিয়া । কাহারো মৃত্যু হইলে 
কাহার মুখে শুনা যাইত--'উসকো হরিহর হো! গিয়া 1 

ংসবারার খদ্ধি সিদ্ধির এক বিশেষ প্রকাশ দেখ! যাইত তাহার 
কুস্তমেলার আখড়ায় । মেল! প্রাঙ্গণে নির্ববাণী সাধুর গৈরিক ঝাণ্ড 

উড়াইয় স্বমহিমায় তিনি অধিষ্ঠিত থাকিতেন। দলে দলে আসিয়া 
জুটিত তাহার বাঙ্গালী, গুজরাটি ও মারাঠী শিষ্তের। আর আসিত 
বছ জানিত ও অজানিত সাধু সন্াসী অভ্যাগত ! নিত্য সেখানে 
দেওয়া! হইত ভাগ্ারা। দিয়তাং ভূজাতাং--চলিত দিনের পর দিন। 

সাধু-সন্ন্যাসীরা আখড়ায় ভিক্ষা করিতে আসিলেই মহাপুরুষ 
আগাইয়া আসিতেন। “আও মেরে নারায়ণ 'আও মেরে প্রাণ” বলিয়া 

পরম সমাদরে তাহাদিগকে আহ্বান গানাইতেন। প্রতি বেলায় পাত 

পড়িত হাজায় হাজার মানুষের । কোথ। হইতে টাঁকা' কড়ি আসিত, 
এত লোকের আটা ময়দা, ঘি, চিনি যোগাড় হইত, কি করিয়। ঝুশৃঙ্খল 

ভাবে সমাধ। হইত এ বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কাজ, তাহ! সকলেরই কাছে 
ছিল বিন্ময়কর | 

কোন কোন ভক্ত মন্তব্য করিতেন, “বাবা, আপনি কোন সঞ্চয়ই 

কখনো! রাখেন নাঃ অথচ আপনার আখড়ায় এত লোকের ভাণ্ডার! 

দেওয়া হচ্ছে কি ক'রে, তা ভেবে পাইনে। এ নিশ্চয়ই সম্ভব হচ্ছে 

আপনার যোগ বিভৃতির গুণে ।” 

হংসবাব। সহাস্তে উত্তর দিতেন, ণগ্যাখো, এখানকার সবই হচ্ছে, 

পরমাত্মার ইচ্ছায় ।” 

সঙ্গে সঙ্গে মহাপুরুষ আবৃত্তি করিতেন তাহার প্রিয় দোহা 
স'ঞ্জ সবকে। দেত্ হ্যায়, পৌখিত হ্যায় দিন রয়েন্ 
লোক নাম মের কহে তা'তে নীচে নয়েন। 

৮ 



হংসবাবা অবধৃত 

অর্থাৎ, পরমেশ্বরই সবাইকে করেছেন পোষণ, অথচ লোতুক করছে 

রটনা যে, আমিই হচ্ছি দাতা । এজন্য নয়ন আমার জজ্ডানত | 

হরিদ্বার, নাসিক, প্রয়াগ প্রভৃতি কুস্তন্নানের সময় হংসবাবার 

আখড়ায় বহু প্রবীণ ও শক্তিধর সন্নাসীদের মাগমন ঘটিত । হংসবাবা 

অবধূতকে ইহারা সকলেই বিশেষ সন্ত্রমের চোখে দেখিতেন, ছিতেন 

ব্রহ্মবিদের যোগা মধাদা । 

ংসবাবার যশিডি পাহাড়ের আশ্রমটি ছিল জনজীবনের কোলাহল 

হইতে দূরে । নিস্তরঙ্গ মহাজীবনের ধারা নিঃশব্দে সদাই এই নিভৃত 

আশ্রমে থাকিত বহমান । 

প্রাতি সন্ধ্যায় এই পুণ্যস্থানে দেখা যাইত এক মিলন দৃশ্য । মুমুক্ষ 

ভক্তের এখানে আসিয়া সমবেত হইতেছে, বাবার শ্রীমুখ নিঃম্মত 

বাণী শ্রবণ করিয়া হইতেছে কৃতার্থ। ভক্তদের আত্মিক কল্যাণের জন্য 
বাবারও বাগ্রতার সীমা নাই। মহাঙ্জানী তাপন অপুননি কৌশলে 
ব্যাখা করেন জটিল তন্বরাজী। বেদান্তের মর্মবাণীকে সহজগ্রান্থ 
করিয়া তোলেন কত মনোরম আখ্যায়িকার মধ্য দিয়] 

সন্ধ্যার গস্তরাগ ছড়াইয়! পড়ে আকাশের গায়ে, পাহাড়ের চূড়ায় 
চন্ডায়। হংসবাবার গৌরকান্তি' অনিন্দযনুন্দর মৃত্তি রঞ্জিত হইয়। উঠে 
এই অপরূপ রাগে। ভক্তেরা একের পরে এক প্রণাম নিবেদন করেন, 

আর সঙ্গে সঙ্গে আত্মচ্ভানী সাধকের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় উদ্দীপনাময়ী 

শিবোহহম, শুদ্ধোহহম, নিরঞ্জনোইম, নিবিকারোহহম ! 

সারা কৈলাস পাহাড়ের পরিমণ্ডলে ছড়াইয়৷ পড়ে শিবকল্প এই 

মহাপুরুষের ধ্বনিতরঙ্গ ৷ মুগ্ধ বিস্ময়ে, নিগিমিষে ভক্ত ও দর্শনার্ধার! 

ভাহার দিকে চাহিয়। থাকে । 

ত্রিতাপকিষ্ট জীবনের নানা প্রশ্ম, নান! সমস্তার কথা তাহার! 
তাহাকে নিবেদন করে। জ্ঞানমুন্তি মহাসাধকের এক একটি জ্ঞানগর্ড 
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বাকো, এক একটি কাহিনী ও &োহার বর্ণনায় তাহাদের সর্বধ সংশয় 

দ্লুর হইয়া যায় । 

এক জিজ্ঞাস্থ ভক্ত সে-বার প্রশ্ন করেন, “বাবা, আমাদের বাঁচবার 

পথ, মুক্তির পথ কি-_-ত৷ কৃপ! ক'রে বুঝিয়ে দিন” 

প্রশাস্তকণ্ঠে মহাপুরুষ উত্তর দেন, “গ্যাখো, মানুষের ইন্দ্রিযের 
বেগ বড় প্রবল। বিচার আর সংযম ছাড়া তাকে দমন কর কখনো 

সম্ভব নয়। মমুষ্যেতর প্রাণীর দিকে লক্ষ্য করলে দেখবে, পতঙ্গ, কুরঙ, 

মাতঙ্গ, ভূঙ্গ ও মীন এর! প্রত্যেকেই এক একটি ইন্দ্রিয়ের বশ। এর 
ফলে তারা বরণ করে মৃত্যুকে । পতঙ্গের বিনষ্টির কারণ, তার চক্ষু। 
আগুনের রঙে মোহিত হয়ে সে তাতে ঝাঁপ দেয়। কুরশ্গের 

কর্ণেক্দিয় তাকে টেনে নেয় বংশীধ্বনির দিকে, তারপর সে হত হয় 

ব্যাধের বাণে। হাতী স্পর্শেক্দিয়ের দূর্ববলতায় এগিয়ে বায় হস্তিনীর 
দিকে, ফাদের ভেতর। মংস্ত রসনার লোভে পড়ে প্রাণ দেয়_- 

মহস্যশিকারীর বড়শীতে। এ সব জীবের বিনষ্টি আসে এক একটি 

ইন্জ্রিয়ের অসংযমে । তবে ভেবে গ্যাখো৷ তো, পঞ্চেক্দিয়যুক্ত মানুষের 

বিপদ কত বেশী। পাঁচ দ্রিক থেকে টানাটানি ক'রে তাকে নিয়ে যাচ্ছে 
বিনাশের দিকে । তবে বিপদমুক্তির পথও রয়েছে । ভগবান তাকে 

দিয়েছেন বিচারশক্তি, দিয়েছেন সংযম 1» 

এক ভক্ত সেদিন নিবেদন ক'রে, “মহারাজ, আমরা সংসারী লোক, 

দিনরাত নানা ঝঞ্চাট আমাদের পোহাতে হয়। মুক্তির জন্ত সাধন 
ভজন ক'রবো, তার সময় কোথায়? সংসারের ঝামেলা না মিটলে, 

একটু গুছিয়ে না বসতে পারলে কি করে ভগবানকে ডাকি 1” 

“আচ্ছ! বাবা, সমুদ্রে যে স্সান করতে যায় সে কি কখনে! কুলে 

বসে অপেক্ষা করেঃ আর ভাবে--সমুত্র আগে তরঙশূন্ত হোক্, 

তারপর স্নান করতে নামবো? সংসারের কোলাহল আগে থামুক 
তারপর সাধন ভজন শুরু করবো--এবদি ভেবে থাকো, তবে এ জীবনে 

৮৪ 
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মুক্তির প্রয়াস কোনদিনই আর কারা হয়ে উঠবেন! । কাজেই যে 
যতটুকু পারো, এই মুহুর্ত থেকে কাজ শুরু করে দাও ।” 

হংসবাবা সেদিন ভক্ত ও শিষ্বাদের নিয়! ইষ্টগো্ঠী করিতেছেন । 
প্রসঙ্গক্রমে কর্ম ও প্রারন্ধ তত্বের কথা উঠিল। তিনি কহিলেন, 
“কন্ম হচ্ছে তিন প্রকার--সঞ্চিত, প্রারন্ধ ও ক্রিয়মাণ। সঞ্চিত 

কর্মের মানে-_জীব জন্মে জন্মে যে কর্ম ক'রে এসেছে তার সমষ্টি, 
অর্থাং যে কর্মফল জীবের ভোগের নিমিত্ত জমা আছে। আর 
প্রারন্ধের মানে হচ্ছে-এঁ সঞ্চিত কন্মের ভেতর যে অংশ জীবের 
বর্তমান জীবনকালে এ দেহে ভোগ করতে হবে, তাই।” 

বাবা বলিতে চাহেন--“প্রারন্ধ-ভোগের জন্যই জীব দেহধারণ 

করেছে, জন্ম নিয়েছে। সঞ্চিত কন্ম থেকে ষে অংশ জীবের ভোগের 

নিমিত্ত উপস্থিত হয়, তাই হচ্ছে প্রারন্ধ। এই প্রার্ধ অনেক সময় 
সম্পদ বা বিপদরূপে দেখা দেয় |” 

তারপর এই তত্বটি প্রাঞ্জল করিতে গিয়া কহেন, “যদি কোন 
ভাগার ঘরে বহু দ্রব্য সঞ্চিত রাখা হয় এবং প্রয়োজনমত সঞ্চিত দ্রব্য 

থেকে কিছু নিয়ে বাবহার কর! যায়, তাহলে যে জিনিষটি ভোগের 

নিমিত্ত এলে! সেটিকে প্রার্ধ বল! যেতে পারে । আর এ ভাগারের 
সঞ্চিত দ্রব্গুলি হলো সঞ্চিত কন্মকল। এই প্রারন্ধ বড়ো বলবান ।” 

“তবে কি এই প্রারন্ধের হাত থেকে আমাদের পরিত্রাণ নেই, 
বাবা?” প্রশ্ন করেন এক জিজ্ঞাস ভক্ত। 

“প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কন্মফল ভোগ করতে হবে, একথা 

ঠিকই। কিন্তু মধ্যান্ের খর তাপে ক্রিষ্ট হয়ে কোন পথিক যেমন 

মাথায় ছাতার আবরণ টেনে দেয়_-আরাম করে, তেমনি যদি কেউ 

ভগবানের চরণে শরণ নেয়, তবে কঠোর প্রারন্ধের দণ্ডও কিছুট। লব 

হয়ে যায়।” 

এক্রিয়মাণ কর্মের মানে কি, ৰাব! ? 

“জীব যে সকল কর্ম তার বর্তমান জীবনে করে যাচ্ছে, ভাই তার 

ই ৫. 
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ক্রিয়মান কর্ম । আগেই বলেছি, প্রারন্ধ অত্যন্ত বলবান্ কিন্তু যদি 
কেউ একান্তভাবে ভগবত চরণে শরণ গ্রহণ করে, তবে সে প্রারদ্ধের 

প্রকোপ তার এ কর্মান্ুসারে মূহ্ধ হয়ে আসে। তেমনি জীবের সঞ্চিত 

কণ্্মকল ক্রিয়মান কর্মদ্বারা লঘু করা যায়। প্রারন্ধ হচ্ছে পূর্বব পূর্বব 
জন্মের কর্ম্দের ফল। এ জন্মের সৎকর্ম্ম ও পুরুষকার দ্বারা তার কিছু 
কিছু পরিবর্তন সাধন কর! যায় বৈকি।” 

*আচ্ছ। বাবা, এ-জীবনের ক্রিয়মাণ কর্শের ফল কিরূপে বিনষ্ট 

কর! জাবে 

“তান দ্বারা । “জঞ্ঞানাগ্নিঃ সর্ববকর্মানি ভল্মসাৎ কুরুতে তথা? 1 

জীবের কর্ম ও প্রারন্ধ সম্পর্কে আর একদিন মহাপুরুষ ভক্তদের 
কহিলেন, “প্রত্যেক কন্মম হতে ছুই প্রকার ফল উৎপন্ন হয় এবং ত৷ 

হ'তেই স্থষ্ট হয় আমাদের ভাগ্য । নীচ কণ্ম থেকে হয় নীচ বাসনার 

সৃষ্টি, আর উচ্চ কর্্ণ ও সাধৃসঙ্গ থেকে জমে উচ্চ বাসনা । এই বাসনা 
হতেই প্রারন্ধ সুচিত হয় এবং কর্মফল অনুযায়ী ভাগ্য পরজন্মে গঠিত 
হয়। প্রারবধ কখনে!। ভোগ বাতীত ক্ষয় হয় না। 'প্রারন্ব__কন্মণাং 

ভোগাদেব ক্ষয় । যেমন ধনু হতে শর নিক্ষিপ্ত হ'লে তাকে ফিরিয়ে 

আন! সম্ভব নয়, তেমনি পূর্ববজন্মে অজ্জিত প্রারন্ধ যেভাবে এজন্ে 
সুচিত হয়েছে তারও কোন পরিবর্তন কর! যায় না--” 

“যাগ যঞ্ শাস্তি ব্বস্তযয়নেও কি ভাগ্য বদলানো যায় না?” 

“না বেটা, তা হয়না । যে কুকুর হয়ে জন্মেছে সে কুকুরই থাকবে__ 

এ জন্মে মানুষ হ'বার সম্ভাবন! তার নেই । তবে কোন কোন কুকুর ধনীর 

অক্কে ঘুরে বেড়ায়, পরম সুখে ও আদরে লালিত হয়। আবার অপর 
কুকুর খেতে না পেয়ে হয় কঙ্কালসার, ছ্বারে দ্বারে পায় লাঞ্থনা |” 

“তবে লোকে শাস্তি স্বস্তযয়ন করে কেন ?” 

“যাগ যজ্ঞের দ্বার! ক্রিয়মাণ পাপ নাশ হয়, যেমন কোন ব্যক্তি 
গুরু ভোজনের পর অন্ুখে পড়ে, তারপর চিকিৎসকের এঁষধে হয় 

প্ টান 
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(রোগমুক্ত, তেমনি ভগবানের নামের দ্বার! ক্রিয়মাণ পাপ নাশ পায়-- 
উত্তম বাসনার স্থষ্টি হয়। প্রারন্ধের ফলও কিছু মৃত হয়। সদাই মনে 

রাখবে, বাসনাই বন্ধনের হেতু ও সকল ছঃখের যূল। বাসনা নাশ হলে 
আর জন্ম নিতে হয় না।” 

“বাবা, জীব তে। ক্লেশ পায় তার তৃষ্ণা থেকে । কিন্তু তার এ তৃষ্ণা 
যায় কিভাবে 

“বস্ক বিচার ছ্বারা-_বৈরাগোর দ্বারা ৮ 

জ্ঞানযোগী সাধক প্রায়ই বলিতেন, “মানুষের ভেতরে চিরবিরাজিত 
রয়েছেন সচ্চিদানন্দ। সর্বদ আনন্দের তিনি উৎস। এ উৎসকে খুঁজে 

বার করতে হবে। কিন্তু কি উপায়ে? অবিগ্ভঠার মোহ এড়িয়ে, 
স্থিরভাবে বিচার ক'রে খু'জতে হবে সেই উৎস-পথ |» 

বিচারবৃদ্ধির প্রয়োগের কথা বুঝাইতে গিয়া হংসবাবা! একটি 
সুন্দর আখ্যায়িকার অবতারণা করিতেন-_ 

“দরোবরে সান করতে গিয়ে এক মহিলা তার রত্বুহার ভুলে ফেলে 
যান। একটি কাক তা! ঠোঁট দিয়ে তুলে নেয়, ঘাটের উপরিস্থিত এক 
বৃক্ষে গিয়ে বসে। কিন্তু কিছুক্ষণ হারটি নাড়াচাড়া করেই সে বুঝতে 

পারে, এটি ভোজনযোগ্য কোন বন্ধ নয়। তাই বৃক্ষশাখায় এটিকে 
ঝুলিয়ে রেখে সে উড়ে যার 1” 

“এর পরই এক স্নানাধধী ঘাটে এসে উপস্থিত। জলের ওপর সে 

দেখতে পায় রত্ুহারের প্রতিচ্ছবি । ভাবে--জলের তলেই বুঝি তা 

রয়েছে । খোঁজাখুঁজি সে অনেক ক'রে। কিন্তু হার কোথায় মিলবে ? 

শুধু জলই ঘোঁল। হয় আর ঘাটের জল কর্দমাক্ত হয়ে ওঠে । শেষটায় 
লোকটি হতাঁশ হয়ে চলে যায় 1” 

এরপর আসে আর এক স্বানার্থা । ভারও চোখে পড়ে এ চকচকে 
হারের প্রতিফলন । ধীর মস্তিষ্কে নান! বিচার বিবেচনা কারে, লোকটি 
বুঝতে পারে, জলের তেতরে তো হার নেই, রয়েছে তার প্রতিবিদ্ব। 
তবে আসল বস্থটি কোথায়? বৃক্ষের দিকে তীক্ষ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে 

২৮ণ 
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দেখতে পায়, তার শাখায় সেই রত্ুহার ঝুলছে। অমূল্য বস্তুটি লাভ 
করার সৌভাগ্য তারই হলো । এমনি ধীর বিচারবুদ্ধি দিয়ে পরমাত্মাকে 
লাভ করতে হয় |» 

একটি মুমুক্ষু শিষ্য সে-বার সখেদে হংসবাবাকে বলেন, “বাবা, 
সংসারের এত মায়া, মোহ ও কর্মের জালে আমাদের আবদ্ধ থাকতে 

হয়, তাই ভগবানের দিকে মন সহজে ফেরানো যায় না। কৃপা ক'রে 

এর উপায় বলুন 1” 
“চ্যাখোঃ বদ্ধ জীবের মন তো! প্রবৃত্তির দিকে ধাবিত হবেই । এর 

প্রতিকার করতে হবে মনের জন্ত আর একটি বিকল্প খাত তৈরী করে। 

সেই খাত দিয়ে চালনা ক'র তোমার ভগবৎমুখীন মনের প্রবাহকে । 
নৃতন থাতে চালিত এই প্রবাহ তোমার বিষয়মুখী মনকে ক্রমে 
নিস্তেজ করে আনবে । ক্রমে হবে অন্তমুী। পরমাত্মার প্রতিও 

সহজে নিবিষ্ট হতে পারবে । ধীরে ধীরে এই পথটি ধরে সাধন করে 
চলো । এই হচ্ছে সাধকের ব্রহ্মাভ্যাস বা আত্মধ্যান-_ 

সতত ব্রহ্ম অভ্যাস্সে মল বিক্ষেপকে। নাশ 

জ্ঞানদৃঢ় নিবাসনা জীবন্ুক্তি প্রতিভাস 1” 
বাব। আরো বলিলেন, “সদাই বলবৎ রাখবে এই অভ্যাস। এর 

ফলে মনের মল নাশ হবে, মনবাসনাশৃন্ত হবে। এই পথেই যে জীব 
লাভ ক'রে জীবনুক্তি পরাজ্ঞান ।” 

কৈলাস পাহাড়ের শীষে এই জ্ঞানমুন্তি সাধকের পদতলে আসিয়া 

সমবেত হইত দেশ-বিদেশের অধ্যাত্মরসপিপান্ত্র মানুষ । পুর্ব ও পশ্চিম 

ভারতের ধনী ব্যক্তিরাও আমিত দলে দলে। ইহাদের কেহ আমিত 

হংসবাবার অধ্যাত্মকৃপার প্রার্থা হইয়া, কেহ আসিত আর্ত ভক্তরূপে। 

অনেকে সাগ্রহে প্রস্তাব দিত --“বাবাঃ আপনি অন্মতি দিন, আমরা 

এই কৈলাস পাহাড়ে এক বিশাল মঠ নির্মাণ কারে তুলি। আপনার 
এই সাধন স্থানকে গড়ে ভুলি জ্ঞানসাধনার বিরাট কেন্দ্ররূপে 1৮ 

মহানাধক ন্রিতহান্তে বলিতেন, “বেটা, আমি বৈরাগী মাসুষ) অন্ধ 

চট 



হংসবাবা অবধৃত 

উলঙ্গ হয়ে একান্তে বসে থাকি এই নির্জন পাহাড়চড়ায়। আর প্রায়ই 
পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিই নর্দার কৃলে। মঠমন্দির দিয়ে আমি কি 
করবে৷ ? আর অর্থে তো আমার কোন প্রয়োজনই নেই বাবা । 
আমি যে শাহেনশাহ্ হয়েই বসে আছি। জানতো! সেই দোহা 

চা গেষি, চিন্তা গেয়ি, মন্মে নেহি প্রবাহ । 

ঘিস্ মনমে, সন্তোষ হ্যায় উয়ো শাহেন-শাহ, 

ধার কোন চাওয়া নেই, চিন্তা নেই-_অন্তরে ধার বিরাজিত 

করছে চির-সন্তভোষ, তিনি যে সত্যই এক শাহেনশাহ-__রাজাধিরাজ |» 

এই শাহেনশাহ. রূপেই তাহাকে অধিষ্ঠিত দেখা যাইত যশিডির 
পাহাড়ে, নম্ম্দা সৈকতে, আব কুস্তমেলার জনারণাময় প্রাস্তরে । 

৮৯ 





বিদ্যাবণ্য ধানী 
মাধবাচার্য্যের মনে বিন্দুমাত্র শাস্তি নাই । দিনের পর দিন তীব্র 

অনুশোচনায় জবলিয়া৷ মরিতেছেন, জীবনের উপর আসিয়াছে প্রবল 

ধিক্কার! 

বয়স পঞ্চাশের উদ্ধে চলিয়। গিয়াছে | কিন্তু কই, মনে মনে যে 
সঙ্কল্ল গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা! তে! আজো! সিদ্ধ হয় নাই! মরীচিকার 

মত কাম্যধন দিনের পর দিন কেবলি দূরে সরিয়া গিয়াছে । সকল 
প্রয়াস, সকল সাধন! হইয়াছে ব্যর্থ । 

তবে কেন গুধু শুধু এই নি্ষল জীবনের ভার বহিয়া৷ চলা ? 
বেদবেদাস্তে আচাধ্যের পাগ্ডিত্য অগাধ । মুল্যবান শাস্গ্রস্থও 

তিনি কম রচনা করেন নাই। হাজার হাঞ্জার জিজ্ঞান্ব পাঠক তাহা 
পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছে! হধীসমাজ দিয়াছেন অজত্র সাধুবাদ | 

চতুর্দশ শতকের দক্ষিণ ভারত মাধবাচার্যের মনীষার দী্তিতে 
চমণকুত হইয়া উঠিয়াছে। এসময়ে এমন কোন দার্শনিক, এমন কোন 
ধর্্মনেতা এ অঞ্চলে নাই, শাস্্রবিগ্ায় যিনি তাহার সহিত আটিয়। 
উঠিতে সমর্থ । | 

কিন্ত্ত এখ বিদ্ভাবত্তা, এই পরাক্রম আজ অবধি তাহার কোন্ কাজে 

লাগিয়াছে? সত্যকার শান্তি তো তিনি পান নাই। যে অভীষ্টের 
দিকে এতকাল দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আছেন, আজে! যে তাহা! রহিয়াছে 
স্থদুরপরাহত ৷ 

মাধব চাহিয়াছিলেন, সারা ভারতে তিনি অদ্বৈভ-্রহ্ষবাদের 

বিজয় পতাক উভ্ভীন করিবেন । আচার্য শঙ্করের মতবাদকে আবার 
করিবেন উজ্জীবিত । এ মতবাদ ও আদর্শকে স্থাপন করিবেন জাতীয় 

জীরনের পুরোভাগে। 
ভাঁঃ সাঃ (৬) ১ 



ভারতের সাধক 

এই মহান কর্্মযজ্তের ভগ্ত চাই এক উপযুক্ত ভিত্তিভূমি। কিন্তু 
ধশ্্ধৃত, দৃঢ়মূল রাজশক্তি ছাড়া তো! এই ভিক্তি কখনে? রচিত হইতে 
পারে না! আচার্যের অন্তরে আজ তাই জ্বাগিয়। উঠিম়।ছে ধর্দরাজ্য 
প্রতিষ্ঠার দুর্ভয় সঙ্কল্প। 

দিনের মত দিন তিনি ধ্যান কল্পনায় দেখিয়াছেন, তাহার এই ধর্ম্ম- 
রাজ্যের শিয়রে দীপ্ডিমান রহিয়াছে জ্ঞানধর্ন্নে চিরপ্রোজ্জল এক রজত- 
গ্তজ গিরিশিখর ! এই শিখর-নিস্ঙ পুণ্যধারা সার] বিশ্বে অজ্ঞ ধারায় 

ছড়ায়! পড়িতেছে, জাগাইয়! তুলিতেছে বৈদিক ধর্ধের প্রাণশক্তি ! 
আপন লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই মাধব পথ চলিয়াছেন, দীৎ 

বৎসর ধরিয়! নিজেকে প্রস্তূতও করিতেছেন । কিন্তু এ প্রস্ততিকে কাতে 
লাগাইতে পারিলেন কই ? 

জীবনপ্রভূ একদিক দিয়! কৃপা তাহাকে যেই করিয়াছেন 
অর্পণ করে জীবনপাত্রে ঢালিয়াছেন মেধা, প্রতিশ1 আর বেদোজ্ছুল' 

বুদ্ধির এ্েশবরধ্য 1 কিন্তু কুপণতা দেখাইয়াছেন শুধু অর্থের বেলায় । চরম 
দুরিক্্যের নিম্পেষণে সার! জীবন মাধব জজ্জরিত হইয়া] আসিতেছেন 
মাথা তোলার স্থযোগ পান নাই । 

আজ এতদিন পরে এবার আচার্য্য সজাগ হুইয় উঠিয়াছেন। 
শাঃআর নয়! দারিদ্রের এ অণ্িশাপ দূর করিতেই হইবে। 

ঘে বশ্মরাজা, যে ধ্যানের ভারত তিনি গাঁডয়া তুলিতে চান, তাহার 

প্রধান বাধা এই দুঃসহ দারিদ্র্য । এ বাধা চূর্ণ করিতেই হইবে। এজন্য 
সর্বশক্তি, সর্ব সাধন! তিনি আজ নিয়োজিত করিবেন 1” প্রয়োজন 
হইলে দিবেন আত্মবলি | 

মহান্ এই কর্মযজ্ঞ, বিপুল ইহার দায়িত্ব! একাজে প্রথমেই চাই 

প্রচুর অর্থ। চাই লঙ্গ্মীর ঝাপির কল্যাণস্পর্শ। 
আর স্বপ্রলোকে বিচরণ না করিয়া অচিরে গড়িয়া! তুলিতে হইবে 

'সংগঠনশক্তি, লোকবল, সৈম্তবল। সংগ্রহ করিতে হইবে কোটি কোটি 
স্ব্ণমুদ্রা আর রত্বসম্তার | 



বিচ্ঠারণ্য স্বামা 

এজন্য চাই পরাশক্তি মহাদেবীর কপা। তা! ছাড়া থে লক্গমীর 

ভাণ্ডার উম্মুন্ত হইবে না! তাইতো আচাধ্য আজ হাস্পির ভুবনেশ্বরী 
মন্দিরে ব্যকুল হইয়। ছুটিয়া আসিয়াছেন। এবার তাহার দৃঢ় পণ-- 
মন্ত্রের সাধন কিন্বা শরীর পতন। 

সেদিন হোমক্রিক্জার শেষে তিন ধ্যান-জপে নিবিষ্ট হইলেন । 
স্থির করিলেন, মায়ের প্রত্যাদেশ ন। পাওয়া অবধি নিরস্ত হইবেন নণ, 

চালাইয়া যাইবেন আষরণ অনশন | 

সাতদিন এভাবে অতিবাহিত হইয়া গেল। 

রা সেঁদন গভর হইয়া আসিয়াছে । আশেপাশে জনমানবের 

সাড়াশব নাই। :' অগুঝে শুধু ধ্বনিত হইতেছে স্রোতম্থিনী তুঙ্গভদ্রার 
অশ্রান্ত কল্লোল । 

গা অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন । মন্দিরের এক কোণে, স্তিহিত 

দাপের আলোকে বসিয়া মাধবাচাধ্য একাগ্রমনে শক্তিমন্ত্র জপ করিয়। 

চলিয়াছেন। 

হঠাত কাণে পশিল মধুময়, অলৌকিক কণম্বর, “বস মাধব, চোখ 
মেলে চাও । বল, কি তোমার প্রার্থনা! |” 

সারা কক্ষ দেবী-অঙ্গের শুভ্র জ্যোতিতে একেবারে ঝলমল করিয়। 

উঠিযাছে। নয়ন মেলিতেই আচাধ্য আনন্দে বিহবল হইলেন । পতিত 
হইলেন মায়ের চরণতলে। 

যুক্ত করে নিবেদন করিলেন, “জননী, ধদি কপা ক'রে দর্শন আজ 

দিলেই তবে ব'লে যাও, আমার জীবনের স্বপ্ন কি সফল হবে না ?” 

“কি তোমার অভীক, বস ?” 

“অন্তর্ধ্যামিনী, তোমায় কি সে কথ! খুলে বলতে হবে ? এ অধম 

সন্তানের সম্তাপের কথা তো তুমি সবই জানো বিধন্্মীর আক্রমণের 
আঘাতে সার! দেশ আঞ্জ থান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়তে যাচ্ছে। 

আমার স্বধণ্মীদের ভেতর নেই কোন নীতিনিষ্ঠা, নেই আল্মিক শক্তি। 



ভায়তের সাধক 

তাই ধন্মকে, দেশকে বাঁচাবার জন্য আমি ক'রতে চাই এক মহান 
ধর্দরাজ্যের প্রতিষ্ঠ1 1” 

“তা, আমায় কি করতে হবে, বল।” 

“মা, তুমি আমায় এমন খদ্ধির বর দাও, এমন বিপুল ধনৈশ্বর্য 
দাও, যাতে এক শক্তিশালী রাজ্য আমি প্রতিষ্ঠা ক'রতে পারি--আর 
আমার পরেই রাজ্য হোক্ ব্রান্মণ্যধশ্ম আর ক্ষাত্রশক্তির উৎস-স্থল !” 

মাধব, তোমার এ প্রার্থনা তো আমি পূর্ণ ক'রতে পারছিনে 
এ জন্মে ধনসম্পদের অধিকারী তুমি হ'তে পারবে না। নিয়তির এই 
বিধানই রয়েছে, বস। পরবর্তী জন্মে হবে তোমার বিত্ত লাভ। দৈব 
কুপাতেই তা তুমি পাবে । আর কঠোর তপস্তায় কাজ নেই, তোমার 
সন্ধল্প এবার ত্যাগ কর!” 

দেবীর বাণী তে৷ নয়, এ যেন এক বভাঘাত ! 

অশ্র্ুদ্ধ কণ্টে মাধবাচার্ধ্য বলিতে লাগিলেন, “একি কথ তুমি 
শোনালে, জননী ! আমার সারা জীবনের স্বপ্রসৌধকে যে তুমি ক'রে 
দিলে ধূলিসাত।” 

ভগ্নহ্ছদয়ে ভিনি কক্ষতলে লুটাইয়। পড়িলেন। 
বড় ছুঃখে ব্রাহ্মণের বৃত্তি ছাড়িয়া মাধবাচাধ্য ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি 

গ্রহতশ আগাইয়। আসিয়াছেন। দীর্ঘ বসর ধরিয়] তিনি দেখিয়াছেন, 

দিন দ্রিন দেশ হীনবীর্ধ্য হইয়। পড়িতেছে | দেশের রাজারা ভোগ 

বিলাসের পঙ্থিলতায় ডুবিয়া আছে। অনাচার আর দুর্নীতির ফলে 
রা্রের ভিত্তি আজ শিথিল । ন্যায়নীতি আর কল্যাণের পথ হইতে 

সমাজ সরিয়। আসিয়াছে অনেক দূরে । ধর্ম ও লক্গনী দুই-ই বুঝি এক 
অঙ্ে বিদায় নিতে উদ্ভত | 

এইসঙ্গে দাক্ষিণাত্যে দেখা দিয়াছে মুসলমান শক্তির আবির্ভীব। 

খিলজী আর তুঘলক বাহিনীর অত্যাচারে সার! দেশ উৎসন্ন য|ইতে 
বপিয়াছে' জনজীবনে আতঙ্কের সীমা নাই। মাধবাচার্যের নিজের 
অঞ্চল আনাগোণ্ডিও আজ মহা বিপন্ন । এরাঞ্যের সমৃদ্ধি দেঘির| 
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দিল্লীর সুলতান, মহুণ্মদ তুঘলক লুব্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। বার বাং 
চালাইতেছেন প্রচণ্ড আক্রমণ | 

মাধব প্রাণ দিয়া তাহার দেশকে ভালবাসেন । বেদধর্ম্মের রক্ষা 

তীঙ্ছার উৎসাহের সীম! নাই। সর্ধবোপরি মনের গভীরে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে 

ধর্মরাজ্য স্থাপনের, অদ্ৈতত্রগ্থাবাদ প্রচারের, দুর্বার আঁকাঙক্ষা। তাই 
আজ বড় চঞ্চল হইয়] দেবীরঃনন্দিরে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। 

নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস-_দেবী কৃপা করিয়া আবিভূর্তী হইলেন 
কিন্তু প্রার্থনা তাহার পূর্ণ হইল না। 

আশাহত মাধব মন্দিরের সোপানে বসিয়া, শিরে হাত দিয়া, 

ভাবিতে লাগিলেন-_এরার তিনি কি করিবেন ? খ্কান্ পথে, কাহার 

কাছে যাইবেন? 
ঘরে ফিরিয়া আগের মতই আচাধ্য-জীবন যাপন কর! তাহার 

পক্ষে কোনমতে আর সন্তব নয়। এবার সর্ববস্থ ছাড়িয়া চিরতরে ঠাহণ 
করিবেন সম্যাস। 

অচিরে হাম্পি ত্যাগ করিয়া মাধব পদক্রজে উপস্থিত হন শের 

মঠে ' আচাধ্য শঙ্করের প্রতিষ্ঠিত এ মঠ অদৈতবিষ্ভার মহান কেন্দ। 
এখানে বসিয়! শুরু হয় তাহার জীবনের নৃতনতর অধ্যায় 

উত্তরকালে মাধবাচার্য্যের এই সন্্যাস দাক্ষিণাত্যের জনজীবনে 
ঘটায় এক নাটকীয় রূপান্তর । সঙ্গম রাজবংশের সাহায্যে বিজয়নগর 

সাআজ্যের প্রতিষ্ঠা তিনি করেন। তারপর বৃত হন শৃক্ষেরী মঠের 
অধ্যক্ষের পদে । অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতারূপে, জ্ঞানপন্থী সঙ্গযাসী 
সঙ্গের নেতারূপে, অর্জন করেন অবিস্মরণীয় কীণ্তি। 

 খদ্ধি আর সিদ্ধির যুগারস্মি ধারণ করিয়া! মাধবাচাধ্য বিদ্যারণ্য 

তাহার ধ্যানের ভারত গঠনে ব্রতী হন। 

হাম্পির নিকটে, বর্তমান অন্ত্ররাজ্যের বেলারী জেলার এক ক্ষুদ্ধ 
গ্রাম মাধবাচাধ্যের জন্মস্থান । আনুমানিক ১২৭৮ খৃঁষীব্দে তিনি 
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এখানে ভূমিষ্ঠ হন। পিতা আচার্য মায়ন ছিলেন ভরদ্বাজ গোত্রের 
যজুঃশাখীয় ব্রাঙ্গণ 1১ বেদজ্ঞ ও বহু শাক্সবিদ্ বলিয়! যেমন আচার্ধ্ের 
খাতি ছিল, তেমনি সদাচারী ও সাধনপরায়ণ বলিয়াও লোকে 
করিত গভীর শ্রদ্ধা । মাধবের জননীর নাম শ্রীমতি । তিনি ছিলেন এক 

উন্নতমনা, ধন্মনিষ্ঠা মহিলা । 
মাধবের ঢই ভ্রাতা, সাঁয়ন ও ভোগনাথ ! ভগিনীর নাম দিঙ্গলী | 
মাধবাচাধ্যের মত সায়নও ছিলেন মহ! প্রতিভাধর | উত্তরকালে 

বেদবেদাজে তিনি পারশম হইয়া! উঠেন, বেদভাষ্য রচনার মধ্য দিয় 

অর্চন করেন অতুলনীয় প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠী ভারতের ধর্ম ও 
সংস্কৃতির ইতিহাসে সায়নীচার্য্যকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। 

কনিষ্ঠ ভ্রাত। ভোগনাথ খ্যাতি লাভ করেন সমকালীন রাজনীতির 
ক্ষেত্রে! তিনি ছিলেন বিজয়নগর রাজোর স্বদক্ষ সচিব! 

পিতার চতুষ্পাঠীতেই মাধব আর তীহার-ভ্রাতাদের পড়াশুন] শুরু 
হয়। মায়ন আচার্ষের জীবনের প্রধান ব্রত শাস্মচচ্চা আর বিদ্ভাদান। 

অন্যাগ্য ছাত্রদের সঙ্গে পুত্রদেরও তিনি পরম যত্রে গড়িয়া তোলেন । 

ধর্শশানস্্ ও কাব্যকলার গ্রন্থ একে একে তাহারা অল্প সময়ের মধ্যে 
আয়ন্ত করিয়া ফেলে । 

তিন পুত্রের মধ্যে মাধব আর সায়ন অসামান্ত। আর্গতধর । যত 

কিন, ঘত জটিলই হোক ন1 কেন, থে কোন শ্লোকের ব্যাখ্যা একবার 

কাঁণে পশিলে আর কখনে তাহার! বিস্মৃত হয় না। পণ্ডিত মহা 
উৎসাহে পুত্রদের কৃতবিষ্তা করিয়! তুলিতে থাকেন । 

গৃহচতুষ্পাটার পড়া সমাপ্ত হইয়া যায়, পিতা এবার সবাইকে 
পাঠাইয়া দেন কার্ধীনগরে। 

শ্রেষ্ঠ বিগ্তাকেন্দ্ররূপে সার! দক্ষিণ ভারতে তখন কাঞ্চীর খুব নাম 
বিশিষ্ট অধ্যাপক, দার্শনিক ও ধর্মগুরুর! সেখানে অবস্থান করেন 

১. দ্রঃ ইত্তিয়ান আযারটিকুয়েরী, ভলা ৪৫, ১৯১৬, জানুয়ারী--পৃঃ--১-৬ 
১৭-২৪স্্আর, নরসিংহাচার । 

ক 
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দিক্ দিগন্ত হইতে শিক্ষার্থীর! দলে দলে আসিয়। ভীড় করে। শাঙ্ধের 
আলোচনা, বিচাঁবদন্ ও ধন্মসভার অনুষ্ঠানে আকাশ বাতাস সদাই 
থাকে সরগরম । 

এখানে আসিয়া মাধবের আনন্দের অবধি রহিল ন1। 

তরুণ বয়সেই তাহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছে দুর্ভয় আকাঙ্ক্ষা । 
সর্ববশীন্র তিনি আযন্ত করিবেন হস্তামলকবং। অর্জন, করিবেন 

অতুলনীয় প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব! তারপর সে প্রভাব গুয়োগ করিবেন 
দেশের উজ্জীবনে। কাকীর ছাত্রজীবন এ অভীষ্ট সাধনের স্থযোঁগ 
আনিয়। দেয় এবং পূর্ণরূপে এই সুষোগ গ্রহণের জন্ তিনি ত্পর 
হইয়া উঠেন! 

কাধ্চীতে থাকিতেই নবীন শিক্ষার্থী বেস্কটনাঁথের সহিত মাধবের 

পরিচয় ঘটে। ক্রমে এ পরিচয় পরিণত হয় অবিচ্ছেষ্ত বন্ধুত্বে । 

উভয়েই উভয়ের চরিত্র, প্রতিভা ও বি্াবস্তার প্রতি সম্রদ্ধ, 

স্নেহ, প্রেমে ভরপুর | একে অপরকে একদিন ন] দেখিলে অস্থির হইয়! 
উঠেন। অথচ আদর্শ ও মতবাদের দিক দিয়া তাদের কোনই মিল 

নাই। জীবনদর্শনেও রহিয়!ছে বিরাট পার্থক্য । 

দুই সখার মধ্যে প্রায়ই চলে নান। বহম্যালাপ ও বাদনুবাদ। 

শহরের বেদান্তবাদের উপর মাধবের প্রবল অনুরাগ, কিন্তু বেঙ্কটনাথ 

উহার ঘোর বিরোধী! নিজ জীবনে তিনি অনুসরণ করিতে চান 

রামানুজের ভক্তি ও শরণাগতির পথ। | 

বিতর্ক উঠিলেই বেহ্কটনাথকে মাধব ঠাট্রা বিদ্রপ করিতে থাকেন । 
বলেন, “যাই বল ভাই, তোমার এ ভক্তি প্রপত্তির স্িগ্ধ রসে এদেশের 

পুনরুজ্ভীবন কখনে! আসবেনা । এজন্য চাই শঙ্করের জ্ঞানধর্্দ আর 

ক্ষাত্রশক্তি--এই দুয়ের মিলন।” 

বেহ্কটনাথ ভক্তিরসের রসিক । স্মিতহান্তে উত্তর দেন, “তোমার 
এ দুয়ের মিলন সাধনের জন্য চাঁই কিন্তু ভগবত-কৃপা। শরণাগতি ন! 

এলে সে কৃপা কি ক'রে মিলবে, ভাই, বলতো ?” 
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“তুমি তোমার কোমলকাস্ত ভাবালুত। নিয়ে আনন্দে থাকো । 

আমি বাধ! দিচ্ছিনে | কিন্তু বাস্তবে কি দেখি ? পুরাণে ইতিহাসে কি 
দেখি? ক্ষাত্র শক্তির বিকাশ ন! হ'লে, আর সেই শক্তির পেছনে 

জ্ঞানসূ্ধ্যর প্রেরণা না থাকলে, কবে কোথায় ধর্্বের উজ্ভীবন দেখা 
গিয়েছে ?” 

“ভাই, নিজের ক্ষুত্র শক্তির ওপর নির্ভর না করে শ্রীবিষুুর শরণ 

নাও। কেঁদে কেটে প্রার্থনা কর, তবে যদি তোমার প্রাথিত বস্তু মিলে» 

বেহ্নটনাথ মুচকি হাসিয়া বলেন। 

দৃঢত্বরে মাধব কহেন, “নিক্ক্রিয়তার পথ আমার নয়। আমি 
বেছে নিতে চাই কর্দ্পের বন্ধুয় পথ! তোমার ভক্তিপথের এ আন্তি 
আর স্তুতিবাদ মানুষকে ক'রে তোলে আরো দৈম্যাময়, আরে। নিজ্ভীব। 
চোখ মেলে গ্ভাখো, দেশের আকাশ জুড়ে ঘনিয়ে আসছে ঝড়ের তাগুব। 

বিধন্মী হানাদার এগিয়ে আসছে ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজকেধ্বংস করতে 

এ আক্রমণ প্রতিরোধ ক'রতে হলে, তা ক'রতে হবে এক নুতন ধণ্- 
রাষ্ট্রের দুর্গ থেকে ।” 

বেস্কটনাথ সচকিত হইয়া উঠেন। সবিশ্ময়ে তাকান মাধবের 
দিকে। তরুণ সতীর্থের চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে আত্মপ্রত্যযের 
অস্ুত উদ্দীপনা । আয়ত নয়ন দুইটিতে ঝলকিয়া উঠিয়াছে স্বপ্রলোকের 
অপরূপ দ্যুতি । 

আলোচনা! আর বেশী আগাইতে চায় না। 

কিছুক্ষণ বাদে দুই বন্ধুর মধ্যে আবার শুরু হয় সহজ কথাবার্তা, 
আর লু হাস্তপরিহাস । 

বেস্কটনাথ হাসিয়। বলেন, “মাধব, তোমার পরাক্রেম দেখ বার জন্য) 

অবশ্টই আমি অপেক্ষা করে থাকবো । কিন্তু আপাতত ক্ষান্ত হও, 

ভাই। বেল! পড়ে এসেছে । এবার খেয়ে দেয়ে চতুষ্পাঠীতে ঘাও।” 
“হ্যা ভাই, তুমিও তোমার ভক্তিগ্রন্থের ডোর খুলে বসো, আ্ি 

আর কামার পাল! শুরু করো। 
৮ 
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“ভুমি বসে পড়ো তোমার জৈনগন্ধী বেদান্তীর গ্রন্থ নিয়ে” মুচকি 
হাসিয়া আচার্য্য শহ্করের মতবাদকে কটাক্ষ করেন বেস্কটনাথ । 

অসাধারণ মেধা, প্রতিভ1 ও বিচার-বিশ্লেষণের শক্তি নিয়া! মাধব 

জন্মিয়াছেন। এই সঙ্গে মিলিত হইয়াছে ক্ষুরধার বুদ্ধি, "বাস্তিত্ব ও 
তেজন্থিতা । এই উদীয়মান শান্মবিদের দিকে তাই কাঞ্চীর সকল 

শিক্ষার্থী ও অধ্যাপকেরই দৃষ্টি পড়িয়াছে | সুধীসমাজও তাহার প্রশংসায় 
সদাই পঞ্চমুখ । 

কাঞ্ধীর তখনকার শিক্ষার্থীদের মধ্যে আরে! দুইটি তরুণের নাম 

করা যায়, মাধবের মতই সাফল্যের বিরাট প্রতিশ্রুতি নিয়া যাহারা 
আসিয়াছেন। একজন পূর্ব্বাক্ত বেঙ্কটনাথ, মাধবের অন্তরঙ্গ সথা। 
অপরজন মাধবেরই ভ্রাত!, সায়ন। 

বেছ্ছটনাথের প্রতিভা ও বি্ভাবন্তার প্রকৃত মন্্স মাধবের জানা 

আছে। এ সম্বন্ধে সদাই তিনি অতি উচ্চ ধারণ! পোষণ করেন। মুখে 
যাহাই বলুন না কেন, মনে মনে তাহাকে করেন শ্রদ্ধা। সায়নও 
মাধবের এক গর্কের বস্তু। বেদশাস্ত্রের অনুশীলনে সায়ন তাহার 

“প্রাণমন ঢাঁলিয়। দিয়াছেন, বেদচর্চাকে দেশে নুতন করিয়া জাগাইয়া 
তোলার-জন্য উৎসাহের তাহার অবধি নাই। এই ভ্রাতাটিকে মাধব 
বড় ভালবাসেন, দিনের পর দিন নব নব প্রেরণায় তাহাকে তিনি 
উদ্বদ্ধ করিয়া! তোলেন। 

' শিক্ষার্থী জীবন শেষ হইয়। যাঁয়। মাধব সর্ববশান্ত্রে পারঙজগম হইয়া 
উঠেন, বিশেষ করিয়া শাঙ্কর মতে বেদান্ত অধ্যয়ন শেষ করিয়! অভ্জন 

করেন বিপুল প্রতিষ্ঠা। 
অতঃপর নবীন পণ্ডিত একদিন স্বগ্রামে ফিরিয়া আসেন । গুরু হন 

কুলগত আচার্য্যের বৃত্তি 

পুত্র কৃতী হুইয়া' ঘয়ে ফিরিয়া আসিয়াছেন, পিতা মাতার তাই 
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আনন্দের সীমা নাই। অক্লদিনের মধো তোড়জোড় করিয়' তাহারা 
মাধবের বিবাহ দিলেন। 

শান্রচচ্চা, টীকাভাষ্য রচন। আর অধ্যাপনা, ইহাই হয় এখন হইতে 
মাধবাচার্যের প্রধান কন । কিন্তু এই দরিদ্র, নগণ্য গ্রামে বসিয়া 

জীণৰকা অর্জন সম্তখ হয় কই? 

বিশয় আশয় এমনিতেই বিশেষ কিছু নাই। তদুপরি পিতা পুর 

সবাই সংসায় সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন । ফলে অর্থের অনটন জ্ব 

,সময়ে লাগিয়াই থাকে । 

নবীন আচার্ধা কিন্তু নিভ জীবনের লক্ষ্যটি একদিনের তরে বিশ্মৃত 
হন নাই। সংসার সংগ্রামে বার খাঁর ক্ষত বিক্ষত হইয়াও বড় তাশায় 

তিনি বুক বাঁধিয়া রহিয়াডেন। ধষে ধীরে আগাইয়! চলিয়াছে ঠাহার 
প্রস্তুতির পর্বব শাক্তীয় গবেষণ। আর গ্রপ্তরচনার কাজে তিনি নিবিষ্ট 
হইয়া রহিয়াছেন। 

অপুবর্ব প্রতিভার স্বাক্ষর নিয়া আত্মপ্রকাশ করে তাহার এক একটি 
গ্রন্থ । এই সবগ্রন্ের মাধামে দক্ষিণ ভারতের সর্ব অঞ্চলে তাহার 

খ্যাতি ছড়াইয়! পড়ে। 

কিন্তু এসব কোন খ্যাতিই আচাধ্যের মনে দাগ কাঁটেনা। দিন 
দিন তিনি আকুল হুইয়! উঠেন জ্রীবানর ব্রত উদ্যাপনের জন্য, অভীষফ 

সিদ্ধির জন্য! মনের এই আকুলতা নিয়াই সেদিন হাম্পির মন্দিরে 

ধর্ণ। দেন, দেবীর কাছে জানান তাহার প্রার্থনা । 

চরম হুর্ভাগা, সে প্রার্থন' পূর্ণ হইল ন1। নিয়তির ছুল গন্য বিধানের 

কথা বলিয়া জগম্মাতা বিমুখ হইলেন! 

দেবীর কণ্ঠন্বর এখনে মাধবাচার্য্ের কাঁণে বাজিতেছে। প্রার্থনা 

তিনি পূর্ণ করেন নাই, সকল আশা ভরসা হইয়াছে চর্ণ। তবে এই 
“বন্ধ্যা জীবন আর বহন করিয়। কিলাভঠ আজ এইখানেই সব 

শেষ হইয়! বাক, ৷ 
১9 
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খরল্দোত! তুঙ্গভদ্রা৷ সম্মুখ দিয়া বহিয়া চলিয়াছে! এক একবা 

ইচ্ছা হয়, এই নদীগর্ভে . ঝাঁপ- দিয়া সকল কালার অবসান ঘটনে 
ষাক-_এ ব্যর্থ, অভিশপ্ত জীবন হোক্ নিশ্চিহ্ত 

সঙ্গে সঙ্গেই জাগে বিবেকের দংশন । মনে পড়ে ধন্মশান্কে 

সতর্কবাণী-_-আতুহুত্যা যে মহাপাপ ! 

দেহ বিসর্জন দেওয়। আর হইয়! উঠিল না। এবার তবে মাঁধবাচাঃ 

কি করিবেন? সংসার জীবনে আবার ফিরিয়া! যাইতে মন চাহে ন1 
বয়স যথেষ্ট হইয়াছে । শান্সমতে অনেক আগেই গার্থস্থ্যাশ্রম ত্যা 

করা তাহার উচিত ছিল । ধর্রাজ্য স্থাপনের আশ। ? তাহাও স্ব 

মত মিলাইয়া গিয়াছে ! এবার বরং খুঁজিতে বাহির হইবেন নিজের 

মুক্তির পথ । অবিলম্বে নিবের তিনি সঙ্গ্যাস। 

আত্মপরিজনের মায়! কাটাইয়া, আঁচার্ধ্য জীবনের যাহ! বি 
প্রতিষ্ঠা ছিল তাহার উপর যবনিক। ট!নিয় দিয়া, মাধবাঁচার্য উপস্থি 
হইলেন শৃঙ্গেরী মঠে! 

শঙ্করের যুগ হইতে, শত শত বংসর ধরিয়। জ্গকানসাধনার ধাঁ 
এখানে রহিয়াছে বহমান | প্রবীণ সন্ন্যাসী বিদ্যাশঙ্করতীর্ঘ তখন এ 

মঠের অধ্াক্ষ_-জগণ্গুর শঙ্করাচার্ষ। ভারতের দিক, দিগন্ত হই 
জ্ঞানপন্থী সাধকেরা দলে দলে এখানে আসিয়] সমবেত হর, তাহ 
চরণতলে আশ্রয় নেয়। 

এই মহা বৈদাস্তিকের কাছেই দীক্ষা ও সাধন গ্রহণের জন্য মা: 
ব্যাগ্র হইয়। উঠিলেন। আশ্রয় অচিরে মিলিয়া গেল । দীক্ষার পর গু 
নামকরণ করিলেন বিষ্ভারণ্য স্বামী । 

মঠের প্রবীণ সক্ন্যাসী, আচাধ্য শঙ্করানন্দের কপ পাইতেও দে 

হয় নাই। সানন্দে বিদ্ভারণ্যের শিক্ষাগুরুব্ূপে এই মহাপুরুষ সেছি 
আগাইয়। আসিলেন | 

ধন্ম ও দর্শনগ্রন্থের রচয়িত। হিজাবে মাধবাচার্ধ্য ইতিমধ্যেই খ্যা 
হইয়াছেন, তাই শৃক্গেরীর সন্গ্যাসীরা পরম উৎসাহের সহিতই তাহা 



ভারতের সাধক 

গ্রহণ করিলেন। প্রতিভাধর সাধকের আগমনে মঠের বিদ্যাচগ্চা ও 
সাধনায় সর্চারিত হইল নৃতন প্রাণের জোয়ার। 

আপন সাধন] ও শান্ুরচনার কাজে মাধব দিনরাত নিমগ্ন থাকেন। 

কিন্তু এখনে] মনের গোপন পুরে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে বড় সাধের ধন্মরাজ্য 

স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা । 

যে আশার বাতি তরুণ হৃদয়ে একদিন জুলিয়া উঠিয়াছিল আজে। 
তাহ! একেবারে নিভিয়। যায় নাই। 

শৃঙ্গেরীতে প্রায়ই ধণ্মসভাঁর অধিবেশন বসে। জ্ঞানবাদী বড় বড় 

মহারধীর! সেখানে আসিয়া সমবেত হন। অদৈতবেদান্তের ব্যাথায়, 
ভাষণে সারা মঠ মুখর হইয়া উঠে। বিষ্ভারণ্যের মনে এক একদিন 
জাগে তীব্র আলোড়ন। বেদান্তের এই তত্বভাবনায়, সুষ্মমতর এই সব 
বিচার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া! সত্যই কি দেশ জাগিতেছে ? মঠবাসী 
সন্ন্যাসীদের জীবনের ব্রত--আত্মজ্ঞান লাভ, আর অদ্বৈত-বেদান্তের 

প্রচার। কিন্তু এ ব্রত কি সফল হইতেছে । তাছাড়া, এ পরম তত্ব ও 

'আদর্শকি দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করিতেছে ? 

বেদান্তের জয়পতাক' তাহার উডডীন করিতে চান। কিন্ত কই 

সে ছুর্ভে্ঠ দুর্গ প্রাকার, যেখানে উহ। €প্রাথিত করিবেন? এই কর্মের 

পশ্চাতে কোথায় রহিয়াছে জনসমর্থন ? কোথায় রাষ্রশক্তি ? আত্ম- 

জানের যে পরম সাধনায় তাহার] ব্রতী, কিভাবে সারা! দেশকে তাহা 
উদ্ধদ্ধ করিবে ? 

অব্যক্ত ব্যথ! স্বামী বিগ্ভারণ্যের হৃদয়ে গুমরিয়া ওঠে। বারবার 

মনে পড়ে থিলজী আর তুঘলক বাহিনীর আত্রমণের কথা । যেখানেই 
'তাহারা গিয়াছে. নিবিবচারে চালাইয়াছে হত্যা, লুখন আর অস্নিদাহ। 
মঠ মন্দির হইয়াছে বিধ্বস্ত । বিগ্রহ অপবিত্র করিয়া, বলপূর্ব্বক ধন্ম 
নষ্ট করিস চালাইয়াছে ভ্রাসের রাজত্ব। জনাতন ধণ্ম আর সংস্কৃতি 

'আজ আনিস ফড়াইসাছে এক বিরাট বিপর্যয়ের মুখে। 
৯২. 



বিজ্ভতারণা শ্বামী 

এ সঙ্কট হইতে উদ্ধারের উপায় £ স্বামী বিষ্ভারণা ভাবিয়া কোন 

কুল কিনারা পান না| 

১৩৩৪ খ্রীষ্টাব্ধের এক প্রভাত । কৃত্যাি সারিয়। বিদ্ভারণ্য সবে 

মঠের সভাকক্ষে আসিয়া বসিয়াছেন। প্রবীণ সন্প্যাসীদের অনেকেই 

সেখানে উপস্থিত বেদান্তের নানা জটিল প্রশ্ন নিয়া জোর বিতক 

শুরু হইয়াছে । হঠাৎ সেখানে পৌছে এক নিদারুণ দুঃসংবাদ | বিজ্তয়- 
নগরের রাজা জন্কেশ্বর ইহলোক তাাগ করিয়াছেন । 

দুঃসংবাদের শেষ এখানেই নয়। রাজার কোন পুত্র সন্তান নাই 
ফলে রাজো এবার মাতস্যন্।য় অধশ্যস্তাবী ৷ 

এ অরাজকত।1 ৭ অন্তবিপ্ীবের ফল অন্মমান কর। কঠিন নয়। এবার 

দিল্লীর স্থলতাণ বাহিনীর আঘাতের সম্মুখে এ রাজ্য শুক্ষপত্রের মত 

ঝরিয়া পড়িবে 

মঠের সন্্যাসীর| সবাই বড দুশ্চিন্তায় পড়িলেন । 

আর স্বামী বিগ্ভারণ্য ? তাহার কাছে এ সংবাদ যে বজ্তাঘাত তুল্য ? 
লক্খ লক্ষ নিরীহ ণরনারীর জীবনে আসিবে চরর বিপর্যয়, তাহার 

জন্মভূমি এবার পঠিবে বিধন্মীর করণে, মাছুর। ও শ্রীরঙগমের মন 
এখানেও অবাধে চলিতে থাকিবে বীশ৮শস অতাচার এ চিন্তা যে 

তাহার পক্ষে দুঃসহ । 

নয়ন তাহার বার বার অশ্র্দজল হইয়! উঠে 

এই , পরিস্থিতিতে নিজের কর্তব্য স্থির করিয়া নিতে সৈদিন 
তাহার দেরী হয় নাই। পরদিনই গুরু বিদ্যার্থীদের সম্মুখে গিয়া তিনি 
উপস্থিত হন, যুক্তকরে নিবেদন করেন, “আচাধ্যদেব, কিছুদিনের" 

জগ মূঠ থেকে আমি বিদায় নিতে চাঈ '” 

“কোথায় যেতে চাও, বস? . 

স্থির করছি, একবার বিজয়নগরের দিকটা ঘুরে আসবো! 

আমার স্বদেশ আক্ত অরাজক, মহা বিপন্ন এ সময়ে তার রক্ষার 
১ 



ভারতের সাধক 

চেষ্টা, না ক'রলে সর্ধবনাশ হবে। জাতি, ধর্ম, সমাজ সবই যাবে 
_ রসাতলে।” 

বিচ্ভাতীর্থ চমকিয়! উঠেন । “সে কি বিষ্ভারণ্য | তুমি হচ্ছে! সহায়- 
সম্পদহীন সন্ন্যাসী । এই ঘোর রাষ্্রবিপ্লবে তুমি কি করবে? কার 
কোন সাহা'ব্য আসবে %” 

“তা জাণিনে, প্রভু । তবে এটুকু জানি, চরম দুঃসময়ে দেশের 

লক্ষ লক্গ নরপারীর পাশেই রয়েছে আমার স্থান! আমি কপদ্দকহীন 

সন্ন্যাসী, ঠিক কথা। কিন্তু প্রভূ, দৈব অনুকুল হ'লে কিনা সম্ভব 
হতে পারে ? নিঃসম্বল ব্রাহ্মণ দধাচির অস্থি থেকেই তো একদিন 

নিম্মিত হয়েছিলো দানধসংহারী ব়্ |” 
“বৎস সবাই দীচি নয়। স্থির হ'য়ে আরো একটু ভেবে গ্যাখো। 

যা তুমি চাচ্ছে ॥ আসলে তার জন্য চাই ক্ষাত্রশক্তি। সত্বগুণাশ্রয়ী 
সাধককে দিয়ে তো একাজ হয় না 1” 

“আচা্যবর, অধীনের ধৃষ্টতা মাঞ্জন। করুন। পুরাণে কিন্তু দেখি, 
সত্বগ্ুণাশ্রয়ী সাধকেরাই যুগে যুগে করছেন ক্ষাত্রশক্তির উদ্বোধন । 
বিশ্বামিত্র রামকে জুগিয়েছেন সংহারমন্ত্র, গুরু ড্রোণাঠা্য অর্জুনকে 

শিখিয়েছেন অন্্রচালন। | ক্ষত্রিয় কখনে! ক্ষত্রিয়কে মন্ত্রঃপুত অন্ধ 

দেননি-_-দিয়েছেন বরং অন্বপুণীশ্রম্মী দেবতা আর ব্রান্ষাণেরা ।” 
“ঠিকই বলেছে! । কিন্তু এষে কলিষুগ। আচ্ছা! বৎস, তুমি দেশে 

গিয়ে কি ক'রতে চাও, খুলে বল তো।” 

“প্রভূ পারি বা না পারি, একবার শেষ চেষ্টা আমি ক'রে দেখবে] 

সন্ত্রসিদ্ধির ভেতর দিয়ে জাগাবো নূতন ক্ষাত্রতে্গ! শক্তিমান এক 
ধর্মমরাজ্যের ভিত্তি গড়ে তুলবো আমি। 

স্বামী বিগ্তাভীর্থের আনন গম্ভীর হইয়া উঠে। ধীর ম্বরে কহেন, 

*বিষ্ভারণ্য, ভূলে যেয়ো নাঁ-পরমহংস-সন্গ্যাস তুমি গ্রহণ করেছে! । 
ইহলোকেই লাভ করবে তত্জ্ঞান আর মোহ, এই হচ্ছে তোমার 

ব্রত । . তাছাড়া, বস বিরজা হোম ক'রে তুমি ঘে পূর্ববাশ্রমকে, আর 
৯8 



বিগ্কারণ্য স্বামী 

তোমাগ সর্বব সংস্কীরকে আছৃতি দিয়ে ফেলেছে! । তবে আক্মোপলব্ধির 
পথ ছেড়ে, কেন মিছিমিছি মায়ার বন্ধনে নিজেকে জড়াবে £” 

“আচাধ্যবব, তোর থাতিরে স্বীকার করতেই হবে, বাসনা 
আমার আজে! নিশ্মুল হযনি। বেদ-ধন্। আব স্বদেশের সেবা করবো, 
এ বামন' আজো প্রচ্ছন্ন রয়েছে আমার হদয়ে। তাক্ষয়নাকরেধে 

মুক্তির পথে আম আর এগুতে পারছিনে | বন্ধ্র সংস্কাৰ আজে! 

ভেতরে রয়েছে অনড ইয়ে । আমায় অনুমতি দিন, খিজযনগয়ে ফিরে 

যাই। কন্মব্রতেঞ ভেতব দিয়ে ধারে ধাঁবে সমস্য বাসন! আর সংস্কাব 
ক্ষষ ক'রে ফেলি ।” 

খ|নিকঢা চুপ করিয়া থাকয়া বিগ্ভাতীর্থ কি যেন ভাবিয়া নিলেন । 

তাবপর প্রশান্ত কণে কহিলেন, “বিগ্ভারণা, তোমার সঙ্কল্পে আমি বাধা 

দেবোনী। কিন্তু সাময়িক উত্তেঞ্নাবশে $ম একাজে যেন বাপ 

দিয়োনা। বেশ তো, বিজয়নগরেপ অবস্থা তুমি এখানে থেকেই 
কিছুদিন পর্যবেক্ষণ কর । তারপর ধাবে তস্থে। বিচার বিবেচন। কে 

শ্থিব কব তোমার কত্তব্য |” 

গুকদেবের কথ। ব্্যারণা মানি নেন । আপাততঃ শুঙ্গেরাতেই 
রহিা য'ন বটে কিন্তু সারা মন তাহার পণডয়। থাকে মাতৃড়মির বিপন্ 

নবনারীব পাশে । 

ক্রমে দুই বশুসপ্ অতীত হয়, কিন্তু বিজযনগরের রাজনৈতিৰ 

অবস্থার কোন রকম উন্নতি দেখ। ঘাঁয় না। অরাঙ্জকতা ও বিশ্ষ্ধলা; 

ফলে লোকেন ভুর্দশ1! পৌছে চবমে | 

এ সময়ে একদিন মঠের সন্নযাসীদের শোকসাগরে ভাসাইয়! জগদ্ 
গুরু বিস্ভাতীর্ঘ মহারাজ চির-সমাধিতে মগ্ন হুন। 

এবার বিছ্ভারণ্যকে আর ঠেকানো যায় নাই। গুরুর সমাধিবেদীৎে 
প্রণাম নিবেদন করিয়া ধীর পদে সেদিন শুজ্েরী হইতে তিনি নিক্ষা 

হইয়! যাঁন। 



ভারতের সাধক 

লক্ষ্য আগে হুইতে স্থির করাই আছে । সরাসরি আসিয়! উপস্থিত 
হন দেবী ভূবনেশ্বরীর মন্দিরে । | 

জগজ্জননী একবার তাহাকে বিমুখ করিয়াছেন । কিন্তু এই চরম 
সঙ্কটে লক্ষ লক্ষ আর্ত মানুষ যে আজ সকাতরে তাহাকে ডাকিতেছে ! 

সঙ্কটহারিণী কি তাহাতে কাণ দিবেন না? তবে কি পাষাণ তিনি? 

অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য বিষ্ভারণ্যের এবার শেষ প্রয়াস। 
দেশ ও ধর্মের জন্য চরম ত্যাগ ম্বীকারে তো তিনি পশ্চাদপদ হন 

নাই। এমন কি নিজের মোক্ষসাধন] ভাগ কণিয় ছুটিয়া। আসিয়াছেন | 

করিয়াছেন জীবন পণ। তবুও কি জগন্মাতার কৃপা হইবে না? 

তুর্বার সন্কল্প নিয়! সন্ন্যাসী ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হন। প্রগাঢ় খ্যানে 

প্রহরের পর প্রহর কাটিয়] যায়। বাহত্তান হয় বিলুপ্ত । 
সেদিন রাত্রির শেষ যামে জগম্মাতা দর্শন দিলেন। 

দিব্য জ্যোতিণ্মগুলের মধ্যে বসিয়া কল্যাণময়ী দেবী ডুবনভোলানো 
হাসি হাসিতেছেন। নয়নে প্রসন্নতার দীপ্তি, হস্তে বরাভয় । 

সন্সেহে কহিলেন, “বৎস, তোমার অহবানে আমি এসেছি । সানন্দে 

এবার বর দিচ্ছি, ধনরত্ব আমার কাছে যা তুমি চেয়েছিলে তা প্রচুর 
পাবে। হ্যা আরে! শোন। অচিরে এখানে অভ্যুদয় ঘটবে নূতন 
রাজশক্তির, আর তা পরিচালিত ভবে তোমারই ইঙ্গিতে 1” 

আনন্দে বিষ্ভারণ্য স্বামী উচ্ছুল হইয়! উঠিলেন। সাফ্টাঙ্গে দেবীকে 
প্রণাম করিয়! শুরু করিলেন স্তবগান। 

স্তবন্ত্রতি শেষ করিয়া সাশ্রুনয়নে, অডিমানভরা কণ্ে কহিলেন 

“মা গে প্রাধিত বর আমায় ঘদি দিলেই, ভবে এতদিন কেন কৃপা 
করনি ? কেন বিমুখ হয়েছিলে সন্তানের ওপর ? জীবনের এতোগুলো 
বংসর আমার গিয়েছে বৃথায়। কৃপাময়ী, দেখো, তোমার কৃপা থেকে 

আর যেন বঞ্চিত ন] হই।” 
“বস, তোমার ওপর আমি প্রসন্ন হয়েছি। আবার আসবার 

প্রয়োজনও ছিলো । তাই তো আজ এসে পড়লাম” 
১ 



বিগ্তারণ্ স্বামী 

আবদারের সরে বিষ্ভারণ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিন্ত জননী, ও 

কটা কথা আমায় বুঝিয়ে দাও। আগের বার যখন তোমার ছুয়ারে 
এসে ধর্ন৷ দিই, তুমি বলেছিলে- নিয়তির বিধানে এজম্মে আমার ভাগ্যে 
ধনপ্রাপ্তিনেই। তখন সোজাস্থজি করেছিলে আমায় প্রত্যাখ্যান । 
কিন্তু এবার কেন এতো প্রসন্ন হ'লে ? কেনই বাদিলে এই বর ? কেমন 

ক'রে এ সম্ভব হলে! ?” 
“শুনে তোমার লাভ ? 

“বড় কৌতৃহল হয়েছে মা। তোমার অবোধ ছেলেকে এ কথাটা 
একটু বুঝিয়ে বল।” | 

“শোন বস, তখন তুমি ছিলে মাধবাচাধ্য, গাহস্থ্যাশ্রমী পণ্ডিত। 
এবার এসেছে সঙ্গ্যাসী হয়ে। তোমার যে পুনর্জন্ম হয়েছে । নিয়তির 
বিধানও তাই গেছে পাল্টে । মাধবাচাধ্য-জীবনে যা তুমি পাওনি, 
সর্ববত্যাগী বিদ্যারণ্য-স্বামী হ'য়ে তা আজ লাভ করলে । যাও, এবার 

নিষ্কাম কর্মষোগ অবলম্বন ক'রে ব্রত সাধনে তণ্পর হও |” 
বিদ্ারণ্যের ছুই চোখ আনন্শ্রুতে ভরিয়া উঠে। ভক্তি আগত 

কণ্টের উচ্চ মা--মা রব বারবার প্রতিধবনিত হয় মন্দির কক্ষে । 
দেবী সহসা কখন অন্তহিতা৷ হইয়। যান । 

দিব্য আনন্দের অনুভূতিতে বিষ্ভারণ্যের দেহ তখনে! টলমল 
করিতেছে । অন্তর ভরিয়া! উঠিয়াছে অপার তৃপ্তিতে । জগঞ্জননীর 
দর্শন ও কৃপা ছুই-ই মিলিয়াছে! তিনি আজ ধন্য । আর তীহার. 
কোন খেদ নাই, কোন দুশ্চিন্তাও নাই। 

এবার কম্মাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। ভাবিলেন, তার আগে 
অদূরস্থির পর্ববত গুহায় নিজ্বনে কয়েকদিন কাটাইয়! গেলে মন্দ কি? 
ব্রত উদযাপনের পরিকল্পনা! সেখানে বসিয়া! রচনা করিবেন। স্থির 
করিবেন ভবিষ্তাতের কর্মপন্থা । র 

গুহার দ্বারে বসিয়! বিষ্ারণ্য সেদিন নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিতেছেন, 
৭ 

ভাঃ সাঃ (৯). 



ভারতের সাধক 

হঠাৎ সম্মুখে আসিয়! দীড়ান সুন্দর দেহ এক তেজস্বী তরুণ। কটিতে 
অসি, হস্তে বর্ধা ও শরাসন। পরিধানে যোদ্ধ বেশ। 

তাড়াতাড়ি অস্ত্রশক্ত্র মাটিতে নামাইয়! রাখিয়! ভাক্তভরে তিনি 
বিষ্ভারণ্যকে প্রণাম নিবেদন করেন। 

“জয়স্ত বতস”__হাত তুলিয়া আচার্য আশীর্ববাদ জানাঁন। একদৃষ্টে 
চাহিয়! থাকেন তাহার দিকে । কি অদ্ভুত আকর্ষণ এই তরুণের ! 
সারা দেহে পৌরুষের দৃপ্ত তেজ। বুদ্ধির দীন্তিতে নয়ন দু'টি ঝাকৃঝক্ 
করিতেছে। প্রশস্ত ললাটে সৌভাগ্যের চিহ্ন অস্কিত। সহত্র মানুষের 

ভীড়েও তাহাকে ভূল করার উপায় নাই। 

আগন্তক জোড়হন্তে চুপ করিয়া দীড়াইয়া আছেন। স্সেহপুর্ণ 
স্বরে বিষ্ভারণ্য প্রশ্ন করিলেন, “কোথা থেকে আস্ছো!? এই বিজন 
পার্বতা অঞ্চলে কি করতেই ব। আসা ?” 

“প্রভু, এ অধীনের নাম হরিহর রায়। পূর্বেকার নিবাস ছিল 
ওয়ারেলেলে। সেখানকার রাজ-অমাত্য 'ঝ'লেই লোকে আমায় 
জানতে।। সে রাজ্যের পতন হবার পর আশ্রয় নিয়েছিলাম কম্পিলি 

রাজ্যে। সেখানকার রাজবংশের সঙ্গে কুটুশ্থিতা ছিল। কিন্তু সে 
আশ্রয়টুকুও ভগবান কেড়ে নিলেন । তৃঘলক স্থলতান কম্পিলি অধিকার 

করার পর সপরিবারে আমি বন্দী লাম । 

“বড় দুঃখের কথা । তারপর বৎস ?” 

“দুর্ভাগ্যের এখানেই শেষ নয়, প্রভু । স্থলতান আমাদের দক্ষতা ও 
উপণনার কথ শুনে নিজের কার্যা সাধনে নিয়োজিত করলেন । আদেশ 

হ'লো, তার রাজ্য বিস্তারে আর এখানকার বিদ্রোহ দমনে আমাদের 
পাহ্থাধ্য করতে হবে। 

“তোমরা কি ক'রলে ?" 

“কূটনীতি অনুসরণ ক'রলাম । রা'জী হ'য়ে গেলাম এ প্রস্তাবে । কিন্তু 
মনে রইল! দৃঢ় সংকল্প, দিল্লীর সেনাবাহিনীর সাহায্যে শক্তি জঞ্চয় 

ক'রে নেব, তারপর সুলতানের সংশ্রব ত্যাগ করবো জীর্ণ বন্ধের মত। 
৯৮ 



বিস্ভারপ্য স্বামী 

হূর্ভাগ্যবশে তা আর হ'য়ে উঠলো না। হয়শাল অধিপতির কাছে 
আমরা পরাজিত হয়েছি! তাছাড়া, বিধন্মী সংসর্গের জন্ত চারিদিকে 
নিন্দা রটে গেছে । দেশের কেউ আমাদের সমর্থন করতে চাইছে না। 
চরম নৈরাশ্য এসেছে জীবনে । ভাবছি, এবার সব ছোড়েছুড়ে দিয়ে 
আর কোথাও চলে যাবো ।” 

“ন] বস, ভয় নেই। তোমার ললাটে যে আমি রাজটাকা চিহ্ 
দেখতে পাচ্ছি। আমার মন বল্ছে, বিরাট এশী কাজ সাধিত হবে 

তোমায় দিয়ে। তাই তো ঈশ্বর তোমায় এতে। অভিজ্ঞতা আর দু:খ 

দহনের ভেতর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আর একদিন এসে। হরির, 

তোমায় আমার কিছু বল্বার আছে ।” ৃ 

হরিহর বিদায় নিতে যাইবেন, এমন সময় বিদ্ভারণ্য কৌতৃহল ভরে 
কহিলেন, “আচ্ছা বস, বল তো, এই জণমানবহীন জায়গায় আজ 

হঠাণু তুমি কেন এসেছিলে £”" 
“মন ভাল ছিল ন1!। তাই আমার সকল কাজের সঙ্গী ছোট ভাই 

বুহ্ককে নিয়ে এখানে এসেছিলেন শিকার করতে 1” 
সন্সমেহে বিষ্ভারণ্য কহিলেন, “তা বংস, তোমার ভ্রাতাকে নিষে 

এলে না কেন? কোথায় সে?” 

“এ পাহাড়ের নীচেই অপেক্ষা ক'রছে। ঘোড়া আর কুকুরগুলো 

তার কাছে রেখে আমি আপনাকে দর্শন ক'রতে এলাম। হ্যা, ভাল 

কথা মনে পড়েছে, প্রভূ । এখানকার বনের ভেতর ঢকে আমাদের এর 

অদ্ভুত অভিজ্ঞত। হলো আজ ।” 

“কি বলতো গুনি |” 

“এতকাল জানতাম, শশক নিতান্ত নিরীহ, ভীরু জীব। এখানে 

এসে দেখলাম, তার! ভয়ঙ্কর হিংস্র । আমাদের যেসব কুকুর বাঘের 

সাথে লড়াই করে, তাদের ওপর এ শশকেরা সবিক্রমে ঝাপিয়ে 
পড়লো! । দংশনে ক্ষত বিক্ষত ক'রে নিমেষে কোথায় ছুটে পালালে।। 
এমনতর কাগ্ড কখনে। দেখিনি, শুনিনি !” 



ভারতের সাধক 

«এ যে সত্যই বড় বিস্ময়কর ! চল বৎস, এ জায়গাটি আমাঃ 
এখনি দেখাবে, চল।” ওৎসকাভরে বিষ্ভারণ্য স্বামী তখনি পাহা 
হইতে নামিয়া আমিলেন। 

হরিহর ও বুক্ধ স্থানটি দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভাবাবিষ্ট হইয় 
পড়িলেন। চোখে মুখে ঝলকিয়। উঠিল দিব্য উদ্দীপনা । 

দুঢ়ক্টে বলিয়া উঠিলেন, “বৎস হরিহুর, বুক! তোমার! ধন্য 
আমি নিজেও ধন্য । আজ সত্যই এক অপুর্ব দৈবী যোগাযোগ এখানে 
ঘটে উঠেছে । আর তা ঘটেছে দেবী ভূবনেশ্বরীরই কৃপায়! সব কথ 
তোমর] হুয়তে। বুঝাতে পারবে না। আমি নিজে এখানে দড়ি 
উপলব্ধি করছি--এ ভূমিতে প্রতিষ্টিত হবে এক বিশাল ধর্ম্মরাজ্যে 
ভিত্তি। তা-ই জগম্মাতার অভিপ্রেত। বৎস হরিহর, আমার মর 
বলছে, তুমিই বহন কগ্রবে সে দাত্রিত্ব।” 

বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে হরিহর ও বুক অমিততেজ সন্যাসী 

দিকে তাকাইয়া আছেন । কিছুই যে তীহার৷ বুঝিয়! উঠিতে পারিতেছে, 
না। জহায় সম্পদহীন হরিহর প্রতিষ্ঠ| করিবেন ধর্ণ্মরাজ্য ? এ €ে 
অসম্ভব কথ!। ভাবের ঘোরে সন্ন্যাসী কি প্রলাপ বকিতেছেন 1 
তাহাদের মুখে কথা যোগাইতেছে না। 

আবার শোন! গেল বিষ্ভারণ্যের গম্ভীর ক, “শোন হরিহর,. শো? 
বুন্ধ। কথাটা তোমাদের খুলে বলছি। আমার নাম তোমর! হয়তে 
শুনে থাকবে। পূর্বাশ্রমে আমি ছিলাম মাধবাচারধ্য নামে পরিচিত। 
ধন শৃঙ্গেরী মঠের সঙ্স্যাসী-_বিদ্যারণ্য শ্বামী। আজীবন ধ্যানকল্পনায 
দেখে এসেছি ধর্মধূত মহান ভারতের রূপ। ব্রত নিয়েছি আমার 

্বদেশডুমি বিজয়নগরকে কেন্দ্র ক'রে ধর্মরাজ্য গঠনের জন্ত। এই 
সাধনে দেবী ভুবনেশ্বরীর আজ্ঞাও মিলে গিয়েছে! কৃপা ক'রে দর্শন 
দিয়ে দেবী বলেছেন--রাজ্য সংস্থাপনের জন্য ষ। কিছু অর্থ, যা কিছু 

আনুকুল্য প্রয়োজন, ত1 অচিরে মিল্্বে। ০০০০ এখানে 
তোমাদের আগমন ।” 
৮১, 



'বস্যারণ্য গ্বা্মী 

ছুই ভ্রাতার বিস্ময়ের ঘোর তখনে! কাটে নাই। মন্ত্মুখ্ধের মত 
সন্ল্যাসীর দিকে তীহার! চাহিয়া! আছেন । 

হরিহর জোড়হস্তে কহিলেন, প্প্রভু, আমরা ভাগ্যবান, তাই চরণ 
দর্শনের স্থুযোগ পেলাম। এবার আদেশ করুন, ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে 
আপনার বৃহণ্ড যজ্ঞের কোন্ কাজে নিজেদের লাগাবে ।” 

“তোমর! অনেক কিছু পাঁরো৷ এবং অনেক কিছু তোমাদের করতে 

হবেও, হরিহর। শুধু প্রমোদের জগ্য, শিকারের জন্য, আজ তোমর! 
এখানে আসোনি। এসেছো লীলামযী দেবী, ভূবনেশ্বরীর ইচ্ছায় । 
হরিহর, এবার তোমার ক্ষাত্রশক্তি নিয়ে আমার পাশে এসে দাড়াও, 
আমার এঁশী কাজের প্রধান সহায় হও তুমি। এ যেস্থানটি আমায় 
এখনি দেখালে, তারও গুরুত্ব আছে আমার এ ব্রতের উদযাপনে | 

তুমি কি মনে কর, ভীরু সদাসশঙ্ক শশক যে ভূমিতে ধাড়ানে। মাত্র 

তার স্বভাব ভুলে যায়, অমিত তেজবীর্য্যসম্পল্প হয়, তার একটা নিগুট 
তাশুপর্ধা নেই ? এ ভূমি যে মহা পুণ্যময় পীঠ! খদ্ধি সিদ্ধি দুই-ই 
নিহিত রয়েছে ওর গর্ভে। এ ভূমি কেন্দ্র ক'রেই তুমি স্থাপন কর 
তোমার দুর্গ । প্রতিষ্ঠা কর নৃতন রাজ্য। অপরাজেয় হবে তুমি, 
আর তোমার হৃজ্ভয় রাজশক্তির মাধামে আমি রূপায়িত করবে৷ আমার 

ধন্মরাজ্যের ধ্যানকল্পনা 1৮ 
প্রত্যেকটি কথ! যেন দিব্যশক্তিতে স্পন্দিত। হরিহর ও বুক্ধ 

ন্ত্রমুদ্ধের মত সন্ন্যাসীর তেজগর্ভ বাক্য শুনিতেছেন, আর নিনিমেষে 
চাহিয়া আছেন আত্তিক প্রেরণায় উদ্ুদ্ধ তাহার আননের দিকে । 

শ্রদ্ধাভরে উভয়ে বিষ্ভারণ্যের চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন। 
কহিলেন, “প্রভূ, আমরা আপনার কিন্কর। যেভাবে চালিত করবেন, 
সেভাবেই আমরা চলবো । আজ থেকে আপনার আদেশ পালন 
করাই হবে জীবনের ব্রত।" 

ছুই ভ্রাতাকে প্রাণ ভরিয়া! আশীর্ববাদ জানাইয়া বি্ভারণ্য গুহায় 
ফিরিয়া আসিলেন। আজ তীহার আনন্দ আর ধরে ন1। জগম্মাতার 

২১ 



ভারতের সাধক 

উদ্দেশ্যে বারবার প্রণাম করিয়া! কহিলেন, “মাগো, আমি বুঝতে পাচ্ছি 
তোমার প্রসাদে অভীষ্ট আমার সিদ্ধ হ'তে চলেছে। দয়াময়ী। শেষ 
অবধি সন্তানের প্রতি তোমার করুণ! যেন অক্ষুঞ্ থাকে ।” 

পরদিন হরিহর ও বুক আবার আসিয়] উপস্থিত | এবার তাহাদের 
কম্মপদ্ধাতি স্থির করিতে হইবে । শুরু করিতে হইবে সংগঠন, দুর্গ 
নিম্মীণের কাজ । 

বিপুল অর্থের প্রয়োজন এ সময়ে। কিন্তু কে তাহা যোগাইবে ? 
বিচ্ভারণ্য স্বামী নিজে কাঙাল সন্ন্যাসী । হরিহর রায়েরও ধন-সম্পদ 
বলিতে তেমন কিছু নাঁই। ভাগ্য কবে ন্ুুপ্রসম্ম হইবে, সেই আশায় 

দিন গুণিয়া চলিয়াছেন। 

বুক রায় যুদ্ধকুশলী, সাহসী ও করিৎকর্ম্মা যুব! । তাড়াতাড়ি 

একটা কিছু গড়িয়া তোলার জন্য মহ] ব্যগ্র। আলোচনার শেষে 

হতাশভাবে কহিলেন, প্রভূ, সবই তো! বুঝলাম । কিন্তু বিপুল অর্থ 
ছাড়া তে! কাজ সম্পন্ন হবেন]! । তার কোন ব্যবস্থা না হলে সবই 

যে হবেব্যর্৫থ। আপনি আগে সে বিষয়ে নির্দেশ দিন। 

“শোন বস, দেবীর বরে আমার এ কাজে অর্থাভাব কোনদিনই 
হবে না। আমার মন আজ বারবার কেবলি ছুটে যাচ্ছে কাল্্কের 
সেই চিহ্নিত স্থানটিতে, যেখানে ছুর্গের ভিৎ গড়বার কথা ঠিক 
হয়েছে । তৌমন্প। খনন শুরু ক'রে দাও। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মায়ের 
কৃপাক়্ প্রয়োজনীয় অর্থ ওখান থেকেই উঠবে।” 

জনশ্রুতি আছে, এই খনন কার্ধ্ের ফলে অচিরে বাহির হইতে 
থাকে বিপুল ধনরাশি। অজত্র স্বর্ণপিগড আর রতুসস্তার শত শত 

ধংসর ধরিয়া এখানকার মৃত্তিকা গর্ডে লুক্কায়িত ছিল। এবার তাহা 
নিয়োজিত হয় মহাসক্ন্যাসী বিদ্যাঁরশ্যের আরব কর্মে । 

দুর্গ ও নগর নির্মাণ সম্পঞ্জ হইয়া! গেল। হাম্পি-হ স্তনাবতীর 
অরণ্যময় জনহীন অঞ্চলে জাগিয়। উঠিল নৃতন প্রাণম্পন্দন। 
ব 



(বগা) বস 

বিদ্যারণ্য সেদিন হরিহর রায়কে ডাকিয়া কহিলেন, .“বতস, এবার 

শান্দ্রীয় বিধি অনুযায়ী রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা করতে হবে, তোমার 
অভিষেক সম্পন্ন ক'রতে হবে । কিন্তু ভার আগে হওয়া চাই ভোমার 

গুরুকরণ। তোমায় দীক্ষ! নিতে হবে। নইলে রাজ্যের শাসন তো 

ত্বগুণাশ্রয়ী হ'তে পারবে ন1।” 
“বেশ তো! প্রভু, কবে আপনি এ অধমকে কৃপা ক'রবেন, বলুন ।' 
“ন] বংস, আমি তোমায় দীক্ষা দেবন1। আমার পরম শ্রদ্ধেয় গুরু, 

মহাবৈদাস্তিক বিষ্তাশঙ্করতীর্থ বিরাজ ক'রছেন শু্গেরী মঠে। তার 
কাছ থেকে তুমি ও বুধ শৈব দীক্ষা! নাও । তীর শক্তি-সঞ্চারণ আর 

গুভেচ্ছা করুক তোমাদের জয়যুত্ত !” 

হরিহর রায় নিঃশবে নত মস্তকে বসিয়! আছেন, কোন মতামত 

প্রকাশ করিতেছেন না। বিদ্ভারণ্য বুঝিলেন, এ প্রস্তাব তাহার 

মনঃপুত হয় নাই, বিগ্ভারণ্যের কাছেই হুরিহর দীক্ষ] চান। 

এবার সন্ন্যাসী যে কথ কয়টি বলিলেন, তাহাতে ফুটিয়া উঠিল 
অসামান্য দুরদৃষ্ট ও রাজনীতি জ্ঞান | বলিলেন, “শোন হুরিহর, 

খিলজি সুলতানের বশ্যতা স্বীকার ক'রে, তীর সহষো'গিত ক'রে, 

এখানকার জনসাধারণের আস্থা তোমব! হারিয়ে । সে আম্মাকে 

ফিরিয়ে আনতে হলে শৃঙ্গেরী মঠের আশীর্বাদ তোমাদের চাই। চাই 
সেখানকার ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা আর সমর্থন। সারা দক্ষিণ ভারতে 
এ মঠের প্রভাব অপ্রতিহত | তাই মঠগুরুর কাছেই তোমরা! দীক্ষ। 
নাও, তাহলে জর্ববজনের জমর্থন প্রাপ্ত হবে অতি সহজে । ভেবোন। 

বস, আমার স্সেহদৃ্টি চিরদিনই থাকবে তোমাদের ঘিরে। আমিই 

থাকবে এ রাজ্যের সর্ববনিয়ন্তা হ'য়ে।” 

এই নির্দেশ অনুযায়ী হরিহর রায় বিষ্ভাতীর্কেই গুরুরূপে 
বরণ করেন। তাহার জীবন ও কর্মে শৃজেরীর মঠাধীশের, জগদৃুর, 
শঙ্করাচার্য্যের। আশীব্বাদের সাথে মিলিত হয় বিষ্ভারণ্য স্বামীর প্রেরণা 

আর বেদোজ্বলা | 



ভারতের সাধক 

রাজপদে অভিষিক্ত হওয়ার পর হরিহর রাজধানীর নব নামকরণ 

করেন--বিষ্ভানগর | তাহার ইচ্ছা, রাজ্যের স্থাপয়িতা বিস্তারণ্য স্বামীর 
নামটি এভাবে প্মরদীয় হইয়া থাকুক । 

এই নামকরণে বিষ্ভারণ্য কিন্তু আপত্তি জানান। হরিহর উত্তরে 

বলেন, “প্রভু, আমাদের মিনতি, আপনি এ প্রস্তাবের বিরোধিতা 
কর'বেন না। আপনার খদ্ধি সিদ্ধির বলে এ নগরের পত্তন হয়েছে, 

আপনিই অধিষ্টিত এর ভাগ্যনিয়স্তারূপে | তাই আমাদের ইচ্ছা, 
জনমনে আপনার স্মৃতি চির জাগরূক হয়ে থাক্। তাছাড়া, আমার 

নিজের দিক থেকেও এর প্রয়োজন আছে। বিদ্যানগর নাম আমায় 

অদাই স্মরণ করিয়ে দেবে যে, এ রাজোর পেছনে জাগ্রত রয়েছে এক 

খাষিপ্রতিম মহাসাধকের সদাজাগ্রত দৃষ্টি, আর এ রাজ্য বিধৃত রয়েছে 
সত্বগুণা শরয়ী শক্তি দ্বার! 1 

রাজা হরিহর রায়ের এই যুক্তির সাথে 'মিলিত হইল সকলের 
আন্তরিক ইচ্ছ!। তাই বিদ্যারণ্য স্বামীর পক্ষে আর এই নামকরণের 
বিরোধিতা করার উপায় রহিল না। 

পরবর্তীকালে বিদ্যারণ্যের স্থাপিত এই দুর্গনগর--বিদ্যানগর ও 
বিজয়নগর--এই দুই নামেই অভিহিত থাকে । 

 বিদ্যারপ্যের সহিত হরিহর ও বুক্ধের এই নাটকীয় সাক্ষাৎ ও 
পরিচয়ের প্রামাণ্য তথ্য বেশী পাওয়1 যায় না। প্রধানতঃ সমকালীন 

সাহিত্য ও জনশ্রুতি হইতেই প্রচলিত কাহিনীটি গড়িয়া উঠিয়াছে। 
' ডক্টর এন, বেক্কটরামানাইয়! এ প্রসঙ্গে লিখিতেছেন, “বিদ্যারণ্য- 
করথীঞ্জান ও বিদ্যারণ্য-বৃত্তান্তের বর্ণনার সারাংশ এইভাবে দেওয়া 
যায় £ হরিহর এবং বুক্ধ প্রথমে কাকতীয় রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীনে 
রাজকীয় কোষাগারের অধিকর্তারূপে কাজ করিতেন । স্থুলতানের 

সেনাবাহিনী তাহাদের মনিবকে পরাস্ত করে এবং বন্দী অবস্থায় তাহাকে 

দিল্লীতে নিয়া যায়। এই সন্কট কালে হবিহর ও বুক খায় ওয়ারেজেল 
হইতে পলায়নকরেন। তারপর কম্পিলিতে আমিয়! সেখানকার বীর 

এ । 

1 
নং । £॥ ই চিক 
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রাজতনয় রামনাথের আশ্রয় তাহারা প্রাপ্ত হন। কয়েক বৎসরের 
মধ্যে সুলতান মহুম্মর্দের আক্রমণে কম্পিলির পতন ঘটে, রাজা ও 

তাহার পুজ্র নিহত হন। হরিহর ও বুক এসময়ে বন্দীরূপে দিলীতে 
নীত হইয়াছিলেন। ভ্রাতৃদ্ধয়ের আচরণ ও সততায় তুষ্ট হইয়া 

স্থলতান তাছাদের মুক্তি দেন। শুধু তাহাই নয়, তাহাদের তিনি 
নিজের কাজেও লাগান ' হরিহর ও বুককে কর্ণাটের শাসকরূপে 
নিযুক্ত কর! হয়। নির্দেশ থাকে, বিদ্রোহী রাজ! বল্লালের দমন ও 

হুলতানের হৃত রাজ্যাদির পুনরুদ্ধার হইবে তাহাদের প্রধান কাজ। 
হরিহর ও বুক নৌকাযোগে কৃষ্ণা নদী পার হইয়া! দক্ষিণকূলে পা 
দিবার পরই বল্লালের সেনাবাহিনীর সহিত ঘোর সংঘর্ষ বাধে, 

এ সংঘর্ষে দুই ভাই পরাজিত হন। অতঃপর তাহারা দক্ষিণাঞ্চলে 

পঙ্গাইয়া আসেন । এই সময়ে ইত স্ততঃ ঘোরাফের! করার ফলে 

তুক্গভদ্র তীরে, হাম্পিতে প্রসিদ্ধ সন্্াসী বিদ্যারণ্য স্বামীর দর্শন 
তাহার! লাভ করেন। র 

“এই সন্ন্যাসীরই পরামর্শতে উভয়ে নূতন সেনাদল গঠন করেন। 
বল্লাল তীহাদের হস্তে পরাজিত হন। সঙ্গে সঙ্গে হরিহর ও বুক রায় 

আনাগোণ্ডীতে স্থাপন করেন তীহাদের রাজধানী । কর্ণাট অঞ্চলও 
তাহাদের শাসনাধীনে আসিয়া ঘায়।” 

"উপরোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উল্লেখ নাই। 

কেলড়িন্পবিজয়ম্গ্রন্তে তাহা সঙ্নিবিষ্ট রহিয়াছে । এই গ্রন্থ অনুযায়ী 
কম্পিলি রায়ের রাজসভায় অবস্থান করার সময় হরিহর ও বুঝ 
কুরুব বংশের সহিত বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করেন। কম্পিলিরাজও 

ছিলেন এ বংশ হইতে উদ্ভূত ৮১ 

_ বিদ্যারণ্যের আবির্ভাব ও বিজয়নগর স্থাপনের মূলে ছিল এক 
১ দি হিষ্টরি আযাণ্ড কালচার অব দি ইও্ডয়ান পিপল্-মভূমগীর 

পুসলকার-_বষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ৩২২। 
নক 



ভারতের সাধক 

'এঁতিহাসিক প্রয়োজন । দেশের রাজনীতিক ও জামাজিক ক্ষেত্রে 
তখন চরম ছুরবন্থ৷ চলিতেছিল। ইহারই প্রতিক্রিয়ারপে সমকালীন 
দাক্ষিণাত্যে দেখা দেয় এক নৃতন জাগৃতি। এই জাগৃতি সারা দেশে 
বিদ্রোহের মনোভাব জাগাইয়। তোলে । ধণ্মায় উজ্ভীবনের প্রস্ততি 

শুরু হয় ইহারই মাধ্যমে । 
এঁতিহাঁসিক শ্রী কে, এ, এন, শাস্ত্রীর বর্ণনায় দেখতে পাই, 

“দাক্ষিণাত্যের জনসাধারণ স্বেচ্ছায় কখনো মুসলমান শাসন স্বীকার 
করিয়া নেন নাই। এ সময়ে তাহার! এবং তাহাদের নেতৃবর্গ নব- 

উদ্ভূত শৈব আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত ছিল-_নিজেদের এতিহা 
হারাইতে কখনে! রাজী হয় নাই। মঠ মন্দিরের ধ্বংসসাধন, দেবমন্রির 
অপবিত্রকরণ তাহাদের কাছে খুব অসহা হইয়া উঠিয়াছিল। নূতন 

শৈববাদীরা৷ ছিল প্রলয়-দেবতা শিবের অনুরত্ত, অপর সম্প্রদায় 
বা ধর্মের প্রতি কোন সহনশীলতা তাহাদের মধ্যে দেখা যায় নাই! 

কিন্তু জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকল শিবোপাসকদের ইহারা সমান চক্ষে 

দেখিত। এই সব বৈশিষ্ট্যের জন্য দাক্ষিণাত্যের নূতন শৈববাদ 
ইসলাম ধর্টের উপযুক্ত প্র-তপক্ষ হিসাবে গণ্য হয়, প্রতিরোধ করার 
মত শক্তি নিয়। আগাইয়! আসে । এই মতবাদ দেশের রাজনৈতিক 

জীবনে যে প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করে, তুঘলক শাসনকে তাহ! এই 
অঞ্চলে শিকড় গাড়িতে দেয় নাই। 

“নুলতান ও প্রাদেশিক শাসনকর্তা! ধন্দ্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান- 
গুলিকে ধংস করিতেন, চাষী ও শিল্পকন্মীদের অর্থ করিতেন 

নির্ধিবচারে শোষণ। কাঁজেই মুসলমানের অধীনতাপাশ ছিন্ন করার 
তীব্র আকাঙক্] জনসাধারণের .মধ্যে.জাগিয়া উঠে । শুরু হয় মুক্তির 
গ্রাম । বিদ্যারণ্য স্বামীর ধর্ম্মরাজ্য, বিজয়নগর, আত্মপ্রকাশ করে 

এই সংগ্রামেরই এক প্রধান ঘাটিরূপে ।”২ 
রাজ! হরিহর ও রাজা বুক রায় ছিলেন বিদ্যারখ্যের হাতের তৈরী 
২ এ হিষ্টরি অব সাউথ ইত্ডিয়া--কে. এ. এন, শান্ী, পৃষ্ঠঃ ২২৬। 
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মানুষ । তাহাদের জব কিছু গুরুতর কাজের পিছনেই 'জ্দা সক্রিয় 

ছিল এই সক্স্যাসীর কুশাগ্রবুদ্ধি, রাজনীতিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম-চেতনা। 

দিলীর ম্থলতাঁনের অনুসরণে হরিহর বিজয়নগর রাজ্যকে প্রধানত্য 

সামরিক ভিত্তিতে গড়িয়। তোলেন । বিভিন্ন অঞ্চলের শাসনভার দেন 

রণনিপুণ শাসকদের উপর, আর এই সামরিক সংগঠন দাক্ষিণাত্যে 

বিজয়নগরকে অপরাজেয় করিয়া তোলে । হাম্পি-হস্তিনাবতীর ক্ষুদ্র 
রাজ্য ধীরে ধীরে পরিণত হয় এক বৃহণ্ড সাস্রাজ্যে | 

দক্ষিণ ভারতে মুসলমানশক্তি তখন দুর্ববার গতিতে আগাইয়। 
আসিতেছে । এই শক্তিকে ঠেকাইতে হইলে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য- 
গুলিকে একত্র করা দরকার! এক রাজ্যছত্রের তলে সুসংগঠিত 
রাষ্ট্রশক্তি নিয়া না দাড়াইলে হিন্দুর ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতা রক্ষা করার 
কোন উপায় নাই-বিদ্ভারণ্য ইহা! মন্ে মণ্রে উপলব্ধি করিয়াছেন । 
কিন্তু কিভাবে এ কাজ সফল করিয়া তোলা যায় ? শুধু তাহার একার 
শন্তিতে তো একাজ হইবার নয়। এজন্য জর্ধবাগ্রে শুঙ্গেরী মঠের 
অসামান্য প্রভাব ও আত্মিক শক্তিকে কাজে লাগানো! দরকাঁর। তাই 
রাজা হরিহুরের সহিত তিনি এ সময়ে মঠের ঘনিষ্ঠ সম্থন্ধ স্থাপন করিয়া! 
দিলেন। 

বিজয়নগররাজ ও শৃঙ্গেরী মঠের যোগাযোগের কথা উল্লেখ করিয়। 
কে, এ, এন, শাস্ত্রী বলিয়াছেন, “১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে দেখিতে পাই, হরিহর 
রায় ও তাহার পাঁচ ভাই জপরিবারে, বিশিষউ আত কুটুম্থ এবং 
সহকারীগণসহ শৃক্গেরীতে প্রধান ধর্মনেতার মঠে বিজয় উৎসবের 
জন্য সমবেত হইয়াছেন। এক সাগর-উপকূল হইতে 'আর এক 
উপকূল অবধি সাআজ্যের বিস্তারসাধন কর! হইয়াছে, তাই সেপ্দিনকার 
উত্সব সমারোহ । এ উৎসবে হিন্দু সমাজের খ্যাতনামা! বহু সাধক ও 
আচার্য্য উপস্থিত ছিলেন ।”৩ 

৩ এ হিষ্টরী অব সাউথ ই্ডিয়া-_কে, এ. এন- শাস্ত্রী, পৃঃ ৩২২। 
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[বষ্ভারণ্য স্বামা দূরদর্শী, রাজনীতিতে মহা। বিচক্ষণ | মনে মনে 
চিন্তা করিলেন, হরিহর ও বুক এককালে দিল্লীর স্থলভানের আনুগত্য 
স্বীকার করিয়া শাসন কার্য চালাইয়াছেন, বিধন্দ্মীদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে 
আসিয়াছেন। ন্বভাবতঃই এই অঞ্চলের জনসাধারণ তীহাদের বেশী 
মানিতে চাহিবে না। বিষ্ভারণ্য নিজে হরিহুরকে সমর্থন দিয়াছেন । 
তারপর শূঙ্গেরী মঠের মহাপগ্রভাবশীলী অধ্যক্ষ বিদ্চাতীর্থের দ্বার 
দেওয়াইয়াছেন দীক্ষা। তবুও হয়তো লোকের মনের দ্বিধা এবং 
সন্দেহ ঘুচে নাই। বিগ্ভারণ্য এ সম্পর্কে কোনো রকমের ঝুঁকি 
নিতে রাজি নন | হরিহরকে নির্দেশ দিলেন, “বগুস, তুমি ঘোষণা ক'রে 

দাও, _-বিজয়নগরের অধীশ্বর হচ্ছেন স্বয়ং দেবাদিদেব শ্রীবিরূপাক্ষ। 
তুমি তারই প্রতিনিধি হয়ে শাসন চালাচ্ছো। এখন থেকে রাজ্যের 
দলিল বা আদেশপত্রে রাজারা সই করবেন প্রভু বিরূপাক্ষেরই 
নামাঙ্কিত অভিজ্ঞান দিয়ে ।” 

বিষ্ভারণ্যের নির্দেশ শুধু হরিহর নন, পরবর্তী সকল রাজ্ঞারাই 
মানিয়া নেন। এই নব ব্যবস্থা দক্ষিণ ভারতে শৈব মতের প্রসার 

সাধন করে, সঙ্গে সনে বিজয়নগর রাজ্যের মর্যাদা এবং শক্তিও 

বাড়াইয়া৷ তোলে । 

উগ্তরকালে বিজয়নগরের অর্ববাজীণ উন্নতি দেখা! যায় রাজা 

বুক্ধ রায়ের ময়ে। তাহার সাফল্যের মুলে সন্ন্যাসী বিদ্যারণ্যের 
প্রতিভা ও কর্্মশক্তি অনেকটা স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে । বুক সম্বন্ধে 
এঁতিহাসিক ডক্টর বেঙ্কটরমনাইয়! লিখিতেছেন, “তিনি ছিলেন সে 
যুগের এক শ্রেষ্ঠ রাজা বিজয়নগর রাজ্যের অন্যতম অআঙ্টী। এই 

দু্ধর্য ঘোদ্ধা সকল রণক্ষেত্রে, বিশেষতঃ মুসলমানদের বিরুদ্ধে, অসামান্য 
সাফল্য প্রদর্শন করেন। বুধ রায় নিজে বেদধর্মের উজ্জীবনের 
জন্য তৎপরতা দেখান। “বেদমার্গ প্রতিষ্ঠাপক--এই উপাধি গ্রহ্ণ 
করিয়া তিনি বেদপারজগম পণ্ডিতদের তাহার রাজ্যে সাদরে আহ্বান 

ইউস, 



বিদ্যারণ্য স্বামী 

করিয়া আনেন । কুলগুরু মাধবাচার্য্য বিদ্যারণ্য এবং তাহার কীত্তিমান 
ভ্রাতা সায়নাচাধ্যের অধানে এই সব পণ্ডিতদের তিনি নিয়োজিত 

করেন। নৃতনতর বেদভাম্ প্রণয়ন, বিভিন্ন বেদ এবং অন্যান্থ শাস্ত্র 
গ্রন্থের তত্ব নিরূপণের জন্য তাহাদিগকে উৎসাহিত করেন। তেলেগু 

সাহিত্যের উন্নতির জন্যও বুধ রায় যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। 
সমকালীন তেলেগু সাহিতোর শ্রেষ্ঠ কবি নচনসোম-এর তিনি ছিলেন 
বড় পৃষ্ঠপোষক |” 

বিজয়নগর ক্রমে হিন্দুর ধর্মাজীবন ও সংস্কৃতির অভু।দয়ের এক 
মহান কন্মকেন্দ্র হইয়া ওঠে । এই সঙ্গে দক্ষিণ ভারতে মু্লমান 

ধর্মের প্রবল তরঙ্গ রোধ করিতেও এ রাজ্য তশপর হয়। আর তাহ 
সম্তর হয় দীর্ঘ সামরিক সম্প্রসারণের মধ্য দিয়া। 

প্রায় তিন শত বৎসর ব্যাপিয়া স্বামী খ্্ারণ্যের স্ষ্ট এই সাম্রাজ্য 

সনাতনধণ্মকে রক্ষ। করে। এ সময়ে এক দিকে মুসলমান শক্তি, আর 
এক দিকে পর্তগীজ বোষ্বেটেদের নৌ-সাম্রাজ্য বিস্তারের বিরুদ্ধে 

বিজয়নগরকে তুমুল সংগ্রাম করিতে হয়। এই সংগ্রাম অনেকাংশে 

জয়যুক্তও হয়। 

ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে, দক্ষিণভারতের উপকূলে পর্ত,গলীজদের 
আধিপত্য ও অত্যাচার বৃদ্ধি পায়। এক সময়ে দুঃসাহস তাহাদের 

চরমে উঠে। স্থযৌগ পাইলেই হিন্দুর দেবমন্দির তাহার! লুষ্টন করিত। 
জোর করিয়া জেন্ইটদের দিয়! হিন্দুদের থুষ্টান করিতেও ছাড়িত না। 

কিন্তু অচিরে বিজয়নগরের প্রতাপের কাছে এই ছার্দান্ত খরষ্টানেরা 
মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হয়। পর্ত,গীজদের দমনের ফলে ভারত 

এক নূতন উপদ্রব হইতে নিষ্কৃতি পাঁয়। 

ভারত ইতিহাসে বিজয়নগরের আরও এক বড় অবদান আছে। 

দেশের সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতিকে এই সাম্রাজ্য নবাগত ভাবধার] ব' 
ছি দিল্লী হুলতানেট-_মভুমদার, পুসলকার-_পৃঃ ২৮০ । 

নর 
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বিধস্মীর শক্তি ছ!রা পরু'দস্ত হইতে দেয় নাই। নিরন্তর সংঘর্ষের 
মধ্য দিয়! বাহমনী রাজ্যের সামরিক শক্তিকে ইহ] দক্ষিণ ভারতের 

সীমায় নিবন্ধ রাখে। পরোক্ষভাবে বিজয়নগর এই শক্তিমান মুসলমান 
রাজোর প্রভাবকে উত্তর ভারতে প্রসারিত হইতে দেয় নাই। বল! 

বালা, এ সময়ে দিলীর সুলতা দেব প্রুমিক শক্তি হাসের ফলে বাহমনী 

রাজ্যের বিস্তৃতিপ্ন সম্তাবন! খুবই বেশী ছিল।» 

সমাজ ও ধর্মের উজ্ভীবনেন জন্য বাগ্র হইয়! বিদ্যারণ্য বিজয়নগর 

বাজা প্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন। এই মহান কণ্মন অল করিয়া তুলিতে 
যবাপক প্রচেষ্টার প্রয়োজন, তাহ! শুরু হইতেও দেরী হয় নাই। 
বদ্যারণা, সায়নাচাধ্য ও অন্যান্য পঞ্ডিতদের শাস্ত্র রচনা তাহার 

প্রমাণ মিলে । এই সঙ্গে দেখা দেয় ধর্ম, সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের 

বরাট আন্দোলন। রাজ্যের ভিতরে ও বাহিরে নিম্মিত হইতে থাকে 
মজজ্ব ধিশালকায় মন্দির । ন্ুদুশ্য মণ্ডপ, বেদী ও নিখুত কারুকলা 

নমন্বিত ত্তন্তসারির জন্য নন্দিরগুলি আজো দক্ষিণ ভারতের ভাব্রর্য্য 

শল্লের শ্রেষ্ঠ অবদান বলিয়া গণ্য হইতেছে। 
শিলালেখ ও তাভ্রশাসন হইতে দেখ! যায়, বিজয়নগরের রাজা ও 

ঘমাত্যের! পুকরুষানুক্রমে সাধু-মহাখ্রা শু শান্্ুবিদ গগ্ডিতদের জদ্য 

স্কাতরে অর্থ দান করিয় গিয়াছেন | ফলে মঠ মন্দির এবং বিদ্বাস্থান- 

।লি জীকিয়৷ উঠিয়াছে। জনজীবনেও ছড়াইয়াছে তাহাদের দুরপ্রসারী 
ভাব । 

বিজয়নগর স্থাপনের পর হইতে প্রায় দশ বগুসর বিদ্যারণ্য স্বামী 

1জ্যের মন্ত্রিত্পদে সমাসীন থাকেন । রাজধানীতে অবস্থান করিয়া 

মপুণ হস্তে করেন সর্ব কন্ধের পরিচালন1। তাহার বড় সাধের 
শ্মরাজ্য সাক্ষাতুভাবে গড়িয়! উঠে তাহারই হস্তে। 

২ আযান আডভানস্ড, হিষ্টরি অফ ইপ্ডিয।-মজুমদার, বায়চৌধুরী, 
পৃঃ ৩৬৬-৬৭ 
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পরবর্তী বিশ বসরও এই রাজোর পরিচালনা তাহারই নেতৃতে 
সম্পন্ন হয়। বিশ্কু সে সময়ে দুরে, শুর্গেরী মঠে বসিয়াই তিনি কাজ 
চালাইজ্তেন এবং যে কোন শীতি শির্ধানণে ব1 গুকতর কার্যে তাহার 

প্রভাব ছিল অপ্রতিহত। তে এ সমযে জকবী প্রয়োজন না ঘটিলে 
বিজয়নগবে তিনি উপখ্িত হইতেন ন1। 

বিগ্ভারণ্যেব ৬ৎসাহ ও প্রেরণা সঙ্গম পাজবংশ দুর্বার হইয়! 

উঠে, পাজ্যসীমা বিক্কারিত হইতে খাকে । ফেবিস্তার বর্ণনায় দেখিতে 

পাই, হরিহব রায় অন্ঠান্ত হিন্দু রাজার সহায়তায একবার দিল্লীর 
স্বলতানেব বিশাল বাহিনীকে পরাস্ত কাঁখতে সমর্থ হন। এই 

জয়লাভেব ফলে ওয়াবেঙ্গেল, দেগগিরি, হয়শাল প্রভৃতি রাজনুদের 

শাসিত বহু অঞ্চল তাহার অধিকারে আসিয়া পডে। খিজয়নগর এক 
নুতন শক্তিবেক্র বপে আত্মপ্রকাশ করে। 

পাজা হাঁরহর নিজে বনু গুণেব অধিকারী । বুক বায় প্রভৃতি 
তাই1প অপব চার ভ্রাতাও যুগবিষ্ভা 9 প্রশাসনে নিপুণ। পঞ্চপাগ্তবের 

মতই তাহাদের শোধ্যবীধ্য, জণ্হতি ও আ্রাতৃপ্রেম। এই সঙ্গে 

মিলিত হয় বিছ্বারণ্য স্বামীব আক্সিক শক্তি ও অতুলনীয় রাজনৈতিক 

প্র।তভা ৷ 

দেশ ও ধন্মেগ জন্থ স্বামী বিগ্ারণ্যকে এ সময়ে চরম ত্যাগ বরণ 

কবিতে দেখা যাঁয়। অদ্বৈতবাদী। সন্গযাসী 1নজের নিভৃত তপস্থা 

ছাড়িয়া, মোক্ষসাধন! স্থগিত রাখিয়া, জনকোলাংলের মধ্যে নামিয়া 

আসেন। কন্মযশ্ঙ উদ্যাপগে ব্রতী হন। বিজয়নগরের রাজমন্ত্ি 

তিনি গ্রহণ করেন দশ বৎসরের জন্য । 

মন্ত্রী হইলে৭ কার্্যতঃ তিনিই সকল কিছুর নিয়ামক। রাজা 

হরিহর ও ভাহার ভ্রাতারা এই শক্তিধর মহাপুরুষের চরণে চিরতরে 
আত্মসমর্পণ করিয়া আছেন। গুরুর মতই বিষ্ভারণ্যের মানমর্ধ্যাদ]। 
এই কৌগীনধারী সন্ন্যাসীর নির্দেশ ছাড়া কোন গাজকার্ধাই সম্পন্ন 
হয় না, রাষ্ট্রজীবনের তিনিই সর্ব্বময় গুভু। 

১ 
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বিদ্যানগর ছিল রাজ্যের মধ্যবর্তী এক দুর্ভেদা দুর্গনগর। উত্তরে 
খরতোত। তুঙ্গভদ্রা এত্রর সম্মুখে এক দ্ৃস্তর প্রাকৃতিক পরিখারূপে 

বর্তমান। নগরের তিন দ্রিকে হেমকুট, মতঙ্গ ও মলয় পাহাড়। প্রস্তর 
প্রাকার দ্বারা এই সব পাহাড়ের শ্রেণী সংযোজিত হয়, আর চারিদিকে 
থাকে স্ঈগভীব খাদের বেক্টনী | 

এই গড়খ।ই ও প্রাচীরের ভিতরে থাকিয়া বিজয়নগর বাহিনী 

যতদিন যুদ্ধ করিয়াছে ততদিন তাহার] পণাজিত হয় নাই। কিন্ত 

নিজস্ব রক্ষাবাহ ছাড়িয়া! যেদিন দুরে গিয়া লডিয়াছে সেদিন আর 
পরাজয় এড়ানে। সম্ভব হয় নাই। উত্তরকালে তেলিকোটার যুদ্ধে এই 

ছুৈ'ব ঘটিতে দেখা গিয়াছিল 
যে ছঞ্চলে বিদ্যারণোর ধন্মরাজ্য স্থাপিত হয় তাহর এতিহ 

আত প্রাচীন । রামায়ণযুগেন কিক্কিন্ধ্যা, কপিরাজ বালির রাধানী 

ছিল এই স্থানে । তুঙ্গভদ্রা সেকালে পরিচিত হইত পম্পা নামে। 

এই পুণ্যতোয়! শ্রোত্থিনীর তারে ছিল মহামুনি মতঙ্জের আশ্রম । 
শুরশ্রেষ্ঠ বালি সেবার এক দুর্ধর্ষ রাক্ষসকে হতা! করেন, তারপর 

শক্তিগর্ধেধ মনত হইয়া! এ রাক্ষসদেহ ছুডিয়া মারেন মঙ্জ পর্বতে 

মুনিবরের আশ্রমে | 

মুনি তো ক্ষেপিয়৷ আগুণ । পুতিগন্ধময় মৃতদেহ তাহার আশ্রমে 

নিক্ষেপ করে, এই ছুঃসাছুস কাহার? ধ্যানযোগে জানিলেন--একাজ 

আর কারুর নয়, বলদ্র্পা কপিরাজ বালির। সক্রোধে তখনি দিলেন 

অভিশাপ-_বালি এই পর্ধবতে পা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে হইবে তাহার 

জীবনাস্ত। 

মতঙ্গ খষির শাপের ভয়ে বালি আর কখনে! আশ্রমের সীমানায় 

প্রবেশ করেন নাই। 

এই ক্মভিশাপের কথ স্গ্রীবের জানা ছিল। তাই বালির সহিত 

যুদ্ধে হারিয়া তিনি মতঙ্গ আশ্রমের কাছে, খস্/মুখ-এ আশ্রয় নেন। 
এই স্থানেই রামচন্দ্র প্রাপ্ত হন সীতা দেবীর সন্ধান। তারপর শ্ুগ্রীব 



বিদ্যারণ্য স্বামী 

এবং হনুমানের সহায়তায় প্রিয়তমার উদ্ধারে ব্রতী হন। রামলীলার 

এক পটপরিবর্তন ঘটে এই অঞ্চলে । 

মতজ খধির সাধনায় এই ভূমি জাগ্রত, প্রভু শ্্ীরামের পাদস্পর্শে 
ইহার প্রতি ধূলিকণা পবিত্র। তাই এখানে রাজ্য স্থাপিত হওয়ায় 
স্বামী বিদ্ভাপণ্যের আনন্দের সীমা নাই । এবার ইহাকে এক শক্তিমান 
ধর্্মরাজ্যরূপে গড়িয়া তুলিতে তিনি আত্মনিয়োগ করিলেন । 

সামরিক ও অর্থনৈতিক বনিয়াদ দুঢ় ছওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা 
ভারতে বিজয়নগরের শক্তি সমৃদ্ধির্ধীর্ত ছড়াইয়! পড়ে। বিধন্মীদের 

নিপীড়ন ও লাঞ্ছনার ভয়ে ভীত জনগণ দলে দলে এখানে আসিয়। 

আশ্রয় নিতে থাকে । 

কিন্তু, শুধু আশ্রয় দান আর নিরাপত্তা সাধনই তো বড় কথা নয় 
প্রধান লক্ষ্য--ধন্ন ও সমাজের উজ্ভীবন। এজন্য চাই নূতন মানসিকতা 
নুতন ভাবপরিমগ্ডুল। বিষ্ভারণ্য স্থির করিলেন, বিজয়নগরকে অচিরে 

ধম্ম সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কেন্দ্ররূপে গড়িয়া তুলিবেন, সারা ভারতের 
সম্মুখে স্থাপন করিবেন এক আলোকন্তস্তরূপে । 

শুভলগ্ন আপিয়া গিয়াছে, আর দেরী করা নয়। একে একে 
ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষী, দার্শনিক ও ধন্সঙ্বের আচার্্যদের তিনি 

আমন্ত্রণ জানাইলেন। 

মুসলমান রাজশক্তিএ দাঁপটে তখন সার] উত্তর ভারত কম্পমান, 

কাজেই বিজয়নগরের আহ্বান ব্যর্থ হয় নাই। বহু সংখ্যক বেদবিদ্ 

পণ্ডিত, মনীষী গ্রন্থকার ও ধর্মগুরু সেখানে' জাসিয়। বসবাস করিতে 

থাকেন। 

বিদ্যারণ্য প্রখ্যাত জ্ঞানপন্থী আচার্য এবং অঞ্ৈত বেদান্তের 

অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। নিজের প্রতিষ্িত রাজ্যে এই তব ও 
দার্শনিকত। তিনি প্রচার করিবেন, ইহাই স্বাভাবিক । কিন্তু কাধ্যতঃ 

সকল মতবাদ সম্পর্কেই সেদিন দেখান তিনি অপূর্ব উদারত1। 
ভাঃ সাঃ ৬) ৩ ৩৩ 



ভাবতের সাপক 

বিচক্ষণ রাঁজনীতিজ্ঞ হিসাবে তিনি বুঝিয়া নিয়াছেন যে, জাতি- 
বর্ণ-সম্প্রদায় নিবিবশেষে সকল হিন্দুর সমর্থন না! পাইলে তার এই 
সাম্রাজ্য স্থায়ী হইবে না। তাছাড়া, দার্শনিকত। ও ধর্মসাধনার দিক 
দিয়া! নিজে তিনি উদাগপন্থী বৈদান্তিক | রাষ্ট্রের সংগঠনে উদারতা ও 
সর্বজনীনতাকে তাই বড় কধ্রিয়! তুলিখা ধরিলেন। 

বেদভিত্তিক ধম্মের নব অভ্যুদয় বিদ্যারণয চাহিয়াছেণ, চাহিয়াছেন 

ধণ্ররাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও সাব্বিক কল্যাণ । বে প্রশাসন-কারধ্যে ও 
ধন্ম সংস্কৃতির পৃষ্ঠগরোষকতায় সংকীর্ণতার প্রশ্রয় দিদে চলিবে কেন 7 
ঠাহার এ মহান ব্রত কি করিয়া সার্থক হইবে? তাই মহান্ সন্ন্যাসী 
সকল সাম্প্রদায়িকতার উদ্ধে উঠিয়া সকল মত ও পখের মানুষকে 

জানান আন্তরিক আহ্বান । 

সেদিন দেখ! ঘাষ, স্বামী খিদ্যারণ্যের স্থাপিত বিবপাক্ষ মন্দিরের 

আশেপাশে শাখা উ'চাইয়া রহিয়াছে ধোগী, তান্ত্রিক, ধৈষবীয় সাধক ও 

আচার্যাদের অগণিত সাধনপীঠ আর মঠ-মন্দির | 
বিজয়নগরের প্লাজানুগ্রহও বিতরিত হইতে থাকে ধম্মীয় মতবাদ 

নিধিবশেষে। মধ্যযুগের কোন রাজার প্রশাসন বা পাজনৈতিক 
জীবনে এমন উদীগতা কমই দেখা গিয়াছে। 

রাজ্য প্রতিশার অল্পদিনের মধ্যেই বিদারণা স্বামী আমন্ত্রণ করেন 

'আখাল্য বন্ধু, প্রাক্তন সহপাঠি বেঙ্কটনাথকে ।৯ বেদান্তচাধ্য বেহ্নটনাথ 

প্লামানুজের বিশিষ্ভাছৈতবাদের এক প্রধান ব্যাথ্যাতা বলিয়া পরিচিত | 
সার। দাক্ষিণাতোর লোক তাহাকে জানে ভক্তিবাদের এক শ্রেষ্ঠ 
ধারক ও বাহকরূপে। সবাই হার দার্শনিকতা ও কৰিত্ব শক্তির 

বঙ্ছে অক প্রশংসা । 

জীবনদর্শনের দিক দিয়! শ্বামী বিদারণ্য ক্কেটপাথের বিরুদ্ধবাদী। 

১ ইঞ্ডিযান আঁটিঝুষেবী, ভলা, *২--পুঃ ১১৬) প্রবন্ধকার £ শ্রী আর, 

শবসিংহাচার ' 

৪ 
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তাহার ব্রত--অগ্বৈবাঁদের প্রচার। চিরকাল এই মহান কাঁঞ্লোই 

আম্মনিয়োগ করিয়াছেন। আজ কিন্তু দেশের ধন্ম ও সংস্কৃতির 

কল্যাণের কথা ভাবিয়া তিনি অসামান্য উদার মনোভাবের পরিচয় 
দিলেন । 

ভক্ত বেস্কটনাথ পূর্বে ছিলেন শ্রীরল্গম তীর্থে। প্রভু রজনাথের দীন 
সেবকরূপে, মনের আনন্দে এই পবম ভাগবত সেখানে দিনযাপন 

কক্তেন। ছুর্ভাগ্যক্রমে হঠাৎ সেদিন দেখ]! দেয় মহা! দুর্দদেব। মালেক 
কাদরের বাহিনী মারা ও শ্রীরঙ্গম বিধ্বস্ত করিয়া! ফেলে, এ সময়ে 

শীরঙ্গনাথ বিগ্রহকে ভাড়াতাঁডি গোপনে অন্থাত্র সরাইয়া! নেওয়া! হয। 
বেঙ্কটনাথের পক্ষে শ্ারঙ্গমে থাকা আর সম্ভব হয় নাই। মনেছুঃখে 

এহীণুরের এক নগণা গ্রামে সরিয়া গিয়া তিনি নিম্মাণ করেন নিজের 
সাধন কুটির । 

বভদিন পরে, হঠাশ সেদিন বিদ্যারণ্যের আহ্বানলিপি পাইয। 
বেহুটনাথ চমকিয়া উঠিলেন। কিন্তু প্রিয় বন্ধুর এই আমন্ত্রণ গ্রহণ 
করা জো তাহার পন্দে সম্ভব পয়। 

বিদ্যারণ্যকে লিখিয়া জানান, “দীনহীন কাঙাল সাধক আঁম। 
গ্রভু বঙ্গনাথজীর সভার কোণে ঈড়িয়ে. প্রভুর নয়নভুলানে। শ্রীমুখের 
'দকে তাকিয়ে তাকিয়ে, এতকাল আমার দিন কেটেছে। কিন্টু 
কণ্মদোষে ভাগ্য বিরূপ। শ্রীরঙমের সভা ভেঙ্গে দিয়ে লীলাময 
প্রভূ নিজেকে রেখেছেন লুকিয়ে। এখনো চল্ছে তার লুকোচু!র 
খেলা, আর দীনভক্ত বেহ্ছটনাথের জীবনে জ্বলছে বিরহের সম্তাপ। 

দূর থেকে তাই রজনাথজীর অর্চনা করি, আর করি তার রূপরশি 
ধান। এ ভাবেই কেটে যায় আমার দ্রিন। তোমার এ আমন্ত্রণে 

উদারতার সাথে রয়েছে প্রচুর আন্তরিকতা, তা জানি। কিন্কু তাত, 
ব্জনাথজীর সভার দীন ভক্ত অপর কোন রাজার সভায় ধেতে যে 

রাজী নয়। তাছাড়া, বিদ্যানগরের রাজসভা আর বৈভবের মধ্যে গিয় 
বাস ক'রতে আমার মন সরে না।” 



ভারতের সাধক 

|খদ)।গশ) 'ুজ হইলেন। তাহার বড় আশা ছিল, বেঙ্কটনাথের 

আগমনে বিদ্যাচচ্চায় জাগিবে নুতন প্রাণের জোয়ার, প্রতিযোগী 
দার্শনিক ও শান্সরবিদ্দের বিচার বিতর্কের মধ্য দিয়া ফুটিয়। উঠিবে 
ভারতধন্মের মহুনীয় রূপ। 

উরে বেস্কটনাথকে লিখিলেন,_-“তোমার শ্রীরঙ্গনাথ তো! আর 

পাষাণ বিগ্রহ নন, তিনি বিভূ, সর্ববব্যাপী-অথণ্ড চৈতন্ময় সত্তা । 
তবে শ্রীরজম বিধ্বস্ত হলেই বা তার সভা ভাঙ্গে কি ক'রে? তাছাড়া, 
খু বিজনগরের রাজসভ! যে প্রভুরই কিন্করের সভা! যেখানে 
আমার মত কপন্দকহীন কাঙাল সন্ন্যাসী রয়েছে, সেখানে তোমার 

অ'গমনে বাধা! কোথায়, বলতো? আর একট! কথা। শ্রীরনাথের 
যত কিছু রঙ্গ, বিশ্বময় ত1 ছড়াণো রয়েছে নাম রূপের মধ্য দিয়ে। 
আমাঁদেব মত মানুষের জীবনেই তো ঘটে ভাব লীলার প্রকাশ, এক 

ও অদ্ধিতীয় প্রপঞ্চিত হন ব্ুতে। তিনি যে ভাই, নৈষ্ষম্ম্যের অবতার 
ঠাটো। জগন্নাথ । তীর হাত পা যে তুমি, আমি, সবাই । বিদ্যারণ্য স্বামী 
আর বিদ্যানগরের রাজা দীন সেবক হ'য়ে তারই কাজ ক'রে বাচ্ছে। 
বন্ধ, আমার সেই সেবার অন্যতম লক্ষ্য রঙ্গনাথজীর পুণঃপ্রতিষ্ঠ। 
গুনে রাখে, আমার ব্রতের উদযাপন হবে না, মাহুরা আর প্রীরজমের 
পুনকদ্ধার ছাড়া। আমার এই কর্ম্মবজ্ঞের ভীড় আর কলরবের 
মাঝে তৃমি আসবে না, তা বুঝতে পাবছি। কিন্তু আমার ব্রততকে 
যেন ভুল বুঝোনা 1” 

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৩০ বগুসর কাল বিদ্যারণ্য রাজ্যের 

ভাগ্যনিয়ম্তারপে অধিচিত থাকেন। তাহার নেতৃত্ব ও প্রেরণায় 

বিজয়নগর পরিণত হয় সার! দাক্ষিণাত্যের একচ্ছত্র রাজ্যে। 

স্বাধীন ও শক্তিমান এই রাষ্ট্রের বিজয় বৈয়ুস্তী উডদ্রীন থাকে 
প্রায় তিন শত বশুসর, ধন্দঘ ও সংস্কৃতির প্রধান রক্ষকরূপে সর্বত্র 

লন করে বিপুল অভিননদ্ন 
খত 
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বিদ্যারণ্য স্বামীর স্থষ্ট এ সাম্রাজ্যের শক্তি, সামর্থ্য ও এ*ধ্যেব 

কাহিনী ভারতের ইতিহাসে এক গৌরবময় স্থান অধিকার কবিথা 

আছে। সমকালীন বিদেশীয় পর্যটকদের লেখায় এ সম্পর্কে নান! 

মুল্যবান তথ্য আমর! পাই। 
এই সব বিদেশীরা দূর দূরাম্ত হইতে বিজয়নগরের সমৃদ্ধি ও 

প্রতাঁপের কথা গুনিতেন, শ্বচক্ষে তাহ দেখার জন্য এখানে উপনাত 

হইতেন। চতুদ্দশ ও পঞ্চদশ শতকে যাহার! আসেন তাহাদের মধ্যে 

রহিয়াছেন ইটালীর নিকোলো, আফ্রিকার ইবন বাতুতা, পারস্যের 

রাজদুত আবছুল বজাক, রাশিয়ার নিকিতিন, পর্তুগালের ফারনাও 

নু'য়েজ ও পীজ্। দুয়ার্ডে বারবোসা, সিজার ফ্রেডপিক ও কাসটেন 
হেড প্রভৃতিও প্রত্যক্ষদর্শী পর্যটক হিসাবে বিজয়নগরের নান] তথ্য 

রাখিয়া গিয়াছেন।১ 

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পরিণত রূপ সম্বন্ধে রবাটি সিউএল তাহা, 

“এ ফরগটন্ এম্পায়ার' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “এখানকার শাসকের! 
তাহাদের সময়ে যে বিরাট সাআ্াজ্যের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেন তাহার 

আয়তন ছিল ইউরোপের অন্ট্রীয়ান্ সাম্রাজ্যের চাইতেও অনেক 
বেশী। আর বিজয়নগর রাজধানী সম্পর্কে পঞ্চদশ ও যোড়শ শতার্বার 

ইউরোপীস্ব পধ্যটকেরা একের পর এক লিখিয় গিয়াছেন--এইনগরীর 
আয়তন ও সমৃদ্ধি নিতান্তই বিস্ময়কর । পশ্চিম গোলার্ধের কোন 

রাজধানীই এশ্বধধ্য ও শিল্পসৌন্দর্য্যের দিক দিয়া ইহার সহিত তুলনীয় 
নয়। এই সাআজ্যের সমৃদ্ধির বড় প্রমাণ মিলে ভারতে আগত 

তত্কালীন পতু'গীজদের কাধ্যকলাপে। পশ্চিম উপকূলের প্রায় 
সমস্তগুলি সামরিক সংঘর্ষে তাহারা লিপ্ত হইয়াছে বিজয়নগরেরই 
সমৃদ্ধিশীল বাণিজ্য হস্তগত করার জন্য | 

“তাই দেখা যায়, ১৫৬৫ খুষ্টান্দে এ সাম্রাজ্যের পতন ঘটার 

১ আযান আযাডভানস্ড হিষ্টরি অফ ইতিয়া--সভুমদার, বারচৌধুরী, 
দত-পৃঃ ৩৭৪৭৮ 

৭ 
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সঙ্গে সঙ্গে পতৃগীজ গৌয়ারও পতন ঘটে, ভ'বস্যতে আর কখনো 
উহা! মাঁথ! তুলিতে পারে নাই ।”১ 

গুধু এরেশর্য্য ও সামরিক শক্তিবলে নয়-ধর্ঘম, সাহিত্য, স্থাপত্য, 
কলাশিল্লের উৎকর্মের দিক দিয়াও বিজয়নগর ছিল সমকালীন ভারতে 
অতুলনীয় । 

সনাতন ধর্ম্মেপ উজ্জীবন প্রধান লক্ষ্য হইলেও, উত্তরকালে সর্ব 

ধশ্ম ও সর্ব সম্প্রদায়ের গুতিই এখাঁনকার রাজারা উদার মনোভাব 
পোষণ করিতেন | 

পরবর্তীকালে দেখ! যায়, রাজা দেবরায়ের সেনাবাহিনীতে বনু 

মুসলমান যোদ্ধা নিয়োজিত রহিয়াছে। ইহারা যাহাতে নিজ নিজ 
বিশ্বাস ও ধন্মবোধ অনুসারে উপাসনা করিতে পারে, এজন্য রাজ! 

নগর মধ্যে মসজিদ নিশ্মীণ করাইয়! দেন। কোন কোন মসজিদ ও 

দনশীর চিঙ্ছ আজো হাজির ধ্বংসাবশেষে দেখা যায়। দেবরায় ও 

অগ্যান্ত রাজার! যে কোন ধর্মেরই সম্মান করিতেন, মর্যাদা দিতেন। 
এদ্দন্য রাজ্যে বনু বৌদ্ধ, জৈন ও মুসঙগমান আশ্রয় নিয়াছিল। 

বিজয়নগরের সমৃদ্ধি ও গৌরব চরমে উঠে রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের 

সময়ে । তিনি ছিলেন বিষ্ণু উপাসক, পরম ধান্মিক নৃপতি। ত্রাহার 
ভূজবলে সারা দাক্ষিণাত্য কম্পিত হইত | উড়িস্যার সীমান্ত অবধি 
কধদেব রায় স্বীয় সাম্রাজ্য বিস্তারিত করেন এবং এক যুদ্ধে উড়িষ্যার 

রাজ। প্রতাপরুদ্রকে তিনি পরাস্ত করিতে সমর্থ হন। কতকটা শাস্তি 
স্থাপনের উদ্দেশ্যে, কতকট। কৃষ্জদেবের বীরত্ব ও ধর্মমপরায়ণতায় 

আকৃষ্ট হইয়া, প্রতাপরুন্তর নিজ কন্যা চিন্না দেবীকে তীহার হস্তে 
সম্প্রদান করেন । 

ইতিহাস ও সমাভজীবনের তথ্যোপকরণ হইতে দেখা যায়, 

১ বৃবার্ট দিউএল----ফরগটন্ এম্পায়ার। তিজিটারস্ অব ইতিয়া ইন্ 

ফোব্টিনথ এণ্ড ফিফ টিনথ সেঞ্চুনী--পুং ৫৮৪-৫৮৫ | 
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বিজয়নগরেরর এ বিশাট সাম্াজা ও সকল কিছু বল্যাণকর প্রয়াসের 

মূলে ছিল স্বামী বিষ্ভারণ্যের সঙ্কল্প আর কর্মপ্রেরণা। ষে বীজ 
এই শক্তিধর সন্ন্যাসী সেদিন হাম্পির জনমানবহীন অরণ্যে রোপণ 

করেন, কালে তাহাই পরিণত হয় এক বিরাট বনস্পর্তিতে | অগশিত 
নরনারী তাহার ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করে। 

তীক্ষধী বিষ্ভারণ্য বুঝিযা নিয়াছেন, ধর্মের ভিত্তির উপর এ 
রাজাকে দাড করাইতে ন] পারিলে ইহা স্থায়ী হইবে না, আবন্ধ ব্রত 

রহিবে অসমাপ্ত । তাই গোড়া হইতেই শাস্ত্র গ্রচারের উপর তিনি 

জোর দেন। পবমোং সাহে শুক কর হয় বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি পুরাণের 

অনুলিখন, সম্পাদন! ও ভাব্য-টাক। প্রণয়ন । নিজে তিনি ইতিমধ্যেই 

বন্ধ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । এবার ব্রতী হইলেন শান্ত্রোদ্ধারের 

বৃহত্তম পরিকল্পনায় । 

জ্বাতা সাধনাচার্য বেদশাস্্রে হহাপগ্ডিত। স্বামী বিদ্যাবণ্য তাহাকে 

ডাকিয়া কহিলেন, “ভাই, আমার স্কল্লিত কর্মে, রাজা হরিহরের 
মৃত, তুমিও আমার সহায় হও। আমার পাশে এসে দাড়াও । বেদের 

ভিত্তির ওপরই গড়ে উঠেছে সমগ্র হিন্দু ধর্ম, হিন্দ সমাজ--এই 
বেদশাস্দ্রের মহাভাম্া তুমি রচণ1 কর ” 

কিন্ত এ যে এক বিরাট দায়িত্ব। যত বড় মনীষীই হোন না! কেন 
একজনের পক্ষে তো এ কাঁজ কোনমতে সম্ভব নয়ু। 

সায়ন উত্তর দিলেন, “এ যে আমার জীবনের এক বড় স্বপ্ন। 

কিন্তু একার চেষ্টায় কি তা সফল হয়ে উঠবে ?” 

“ভয় নেই তোমার, আমি নিজেই থাকৃবে। তোমার এই মহান 
কন্মের পেছনে । শুধু তাই নয়, সার। ব্জিয়নগর সাম্রাজ্যের শক্তি 
সামথ্য নিয়োজিত হবে একাজ সার্থক ক'রে তোলবার জগ্য। দেশের 

খ্যাতনাম] বেদবিদ্ আচাধ্যদের সাহাধ্যও তুমি পাবে । আজ থেকে 

অনম্যাকর্া হয়ে এতে ব্রতী হও, স্বপ্ন তোমায় রূপায়িত কর ॥” 

যথাযোগ্যভাবে সায়নাচার্য্য এই গুরু দায়িত্ব পালন করেন । 
৭ 
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ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে বনুশ্রুত “বেদার্ঘপ্রকাশ' | খক্, যজুঃ, 

সাম ও অথর্ব বেদের যে মহাভাষ্য তিনি প্রণয়ন করেন, বিশ্বের 

ধর্দদপাহুত্যের ইতিহাসে আঞ্গও তাহ! চিরস্থায়ী আমন অধিকায় 

করিয়। রহিয়াছে । 

এই মহাভাঙ্য রচনায় মাধবাচাধ্য বিদ্যারণ্যের প্রতিভার স্থাক্ষন্ও 

যে ছিল, তাহা অস্বীকার করার উপাঁষ নাই। কারণ, আচার্য 

সায়ন নিজেই এ নাঁম ইহাতে সংযোজিত করিয়। দিয়াছেন 1১ 
এ রাঁজ্যের প্রশাসন যে বিদ্যারণ্যের ধর্মীয় কাজ, জীবন-ব্রত। 

বাছিয়! বাছিয়া তাই যোগাড় করেন তেমনি সব আদর্শ কন্মী ধাহার! 
মনীষা ধর্ম্মনিষ্ঠা ও শোর্য্যের দিক দিয়া অগ্রগণ্য । আমাত্য মধবাহ্ক 
ছিলেন এমশি একজন কন্মী পুরুষ। সাঁয়নের মত ইনিও বিদ্যারণ্যের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ সহায়ক হইয়া উঠেন। মাধবাঙ্ক কুশলী-যোদ্ধা আবার 

সদ আর শত চল 

১ এ বিষয়ে পুরাতত্বের বিশিষ্ট গবেষকদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা 
ধায়। “বেদার্থপ্রকাশ'"এর রচনায় যে স্বামী বিদ্যারণ্যের অংশ আছে, তাহা 

অনেকে মানিতে চাহেন না। এই বিতর্কের নিরসন করিয়া সুধী হুর্গাচরণ 

চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, ণকেহ কেহ বলেন, মাধবাচার্ধয রাজকার্ষে নিমগ্ন 

থাকিতেন, বেদভাষ্য রচনারূপ বিরট ব্যাপারে হস্তক্ষেপ কবিবার অবসর 

তাহার ছিল না; সায্পনাচার্য্য উহা! রচনা করিয়া অগ্রজের নামে ও ম্বনামে 

প্রচারিত করেন £ কিন্তু ১৩৮৬ থুষ্টাবের এক তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় 

তাহ! হইতে জান! গিয়াছে যে, এ সহয়ে 'বিদ্যারণ্য শ্রীপাদ, রাজ! দিতীয় 
হত্রিহরের সভায় উপস্থিত থাকিয়া রেদভাত্ের প্রবর্তক নারায়ণ বাজপেয়ষাজী 
নরহরি সোমাধাজী এবং পন্ঢরী দীক্ষিতকে উক্ত নরপতি দ্বারা ভূমিদানের 
তাত্রশাসন প্রদান করেন। সম্ভবতঃ, উক্ত পণ্তিতত্রয় মাধবাঁচার্য্য ও 

সায়নাচার্যকে বেদভাত্য রচনাষ সাহায) করেন। তৎপুর্ধে ১৩৮১ থু্টাব্েও 
উক্ত তিন পণ্ডিত দ্বিতীয় হরিছরের পুত্র ও আরগ প্রদেশের শাসনকর্তা 
চিক রায়ের নিকট হইতে যথাক্রমে বাত্ধিক ৬, ৪৯ এবং ৬* বরছা (মর 
বিশেষ ) পরিমাণ আয়ের তৃসস্পত্তি অগ্রহাররূপে প্রাণ্ড ইন।” ( জীবন্ুক্তি 
বিবেকস্প্ভুষিক। ; অনুবাদ £ ছুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় ।) 
৪৬ 
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তেমনি বেদবিষ্ায়ও মহ! পারঙ্গম | তাই দাক্ষিণাত্যের শ্ধীসমাত 

তাহাকে উপাধি দেন “উপনিষদ্মার্গ-প্রবর্তকাচার্য্য। বিশ্বের ষে কোন 

কল্যাণরাষ্ট্র এমন একজন কৃতি, ধর্মপ্রাণ সচিব পাইয়া প্ররুত গৌরব 
বোধ করিতে পারে । 

মাধবাস্ধের ব্যক্তিত্ব ও কম্মকুশলতায় সনু হুইয়। বিজয়নগরে। 

রাজা তাহাকে আঞ্চলিক শাসকের পদে নিযুক্ত করেন। বাজ্ঞো; 

পশ্চিম উপকূল এবং জযুস্তীপুরের ভার তাহাকে দেওয়! হয়। বিংশ 
বাহিনীর বিরুদ্ধে অপূর্ব শৌধ্য ও রণদক্ষতা তিনি দেখান এব' 
কোস্কনেব রাজধানী গোয়া অবধি সমগ্র ভূখণ্ড ক্রমে তাহাব অধিকারে 
আসিয়া পডে। 

মাধবাঙ্কের পিতা আচাধ্য চাবুণ্ড। ট্ান্ার গুকর নাম কাশীবিলাস 

এই শক্তিধর গুরুর আশীর্ববাদে মাধবাঙ্ক উত্তরকালে এক িশিষ 

আচাধ্যরূপে পরিচিত হইয়া! উঠেন। ত্তুপ্রসিদ্ধ ত্যন্বকনাথ শিবলিহ 
তিনি প্রতিষ্ঠ করিয়! পিয়াছেন। 

সুতসংহিতার টাকা ও সব্বদর্শনসংগ্রহ নামক জ্ঞানবাদী গ্রন্থ দুই! 
এই অমাত্য মাধবাঙ্কই রচনা করিয়াছিলেন 

কেহ কেহ বিদ্যারণ্য স্বামীকে যোদ্ধা বলিয় বর্ণন। করিয়াছেন 
আধুনিক গবেষকদের মতে, ইহ সম্পূর্ণ অমূলক । আসলে তথকালী। 
বিদ্যানগরে একাধিক নাধবাচার্ধ্য থাকাতেই এই ভুলের স্গ্রি হইয়াছে 
একের কথা অপরের উপর আরোপিত হুইয়াছে। সঙ্ন্যাপী মাঁধবাচার্য 
বিদ্যারণ্য নিজে কোনদিনই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই, যদ্দিও (প্রেরণ 
যোগাইয়া৷ আসিয়াছেন চিরদিন ।১ 
১ পুনার আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত রুদ্রধ্যায়ের ভুমিকায় পণ্ডিত 
বামনশাস্ত্রীয মাধবাচাধ্যের জীবনতথ্য কিছুটা আলোচন! করিক়াছেন। এ 

আলোচনা প্রসঙ্গে যে তাত্রলেখের উল্লেখ ভিনি করিয়াছেন, তাহার সঙ্হি 
আমাদের মাধবাচাধ্য বিদ্যারপ্যের কোন সম্পর্ক নাই। আসলে অমাত 
মাধবাঙ্ক সন্বন্ধেই শাক্জ্রীজীর ষস্তবা প্রযোজ্য । 
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রাজ্য-শাসমের ভিত্তি দৃঢ় হইয়াছে । এবার বিদ্যারণ্য অদ্ৈতবাদের 
প্রচারে গ্রাণমন ঢালিক়া দিলেন । 

বিজয়নগর্র রাজ! সকল সম্প্রদায়েরই রক্ষাকর্তা, তাহ ঠিক, 
কিন্তু স্বামী বিদ্যারণ্যের প্রচ্গাবে পড়িয়৷ তিনি বেদান্তধন্মের কিছুটা 
বেশী পৃষ্ঠপোষকতা করিতে থাকেন। কাজেই অন্যান্য সম্প্রদায়ের 
মুখপাত্রেরা মাঝে মাঝে এই মহাবেদান্তীকে পরাস্ত করিবার জন্য 

আগাইয়া আসিতেন। 

এই সব বিচার-দ্বন্দের ক্ষেত্রে বিদ্যারণ্য ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী । 

শাস্ত্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে ও তর্কের শরসন্ধানে প্রতিপক্ষকে প্রায়ই 
তিনি ধরাশায়ী করিতেন। নৃতন করিয়া উডডীন হইত অদ্বৈতবাঁদের 
জয়পতাকা। 

মধ্ব-মতের অন্যতম নেতা, আচাধ্য অক্ষোভ্য সেবার বিদ্যারণ্যকে 

তর্কযুদ্ধে আহ্বান জানাইলেন। দাক্ষিণাত্যের এক শ্রেষ্ঠ শান্ত্রবিদ ও 
বৈষ্ণব সাধকরূপে অক্ষোভ্য স্থপরিচিত। তীহার জঙ্কল্প, বিদ্যারণ্যকে 
পরাজিত করিয়! অদ্বৈতবাদের প্রভাব চিরতরে খর্ব করিবেন । 
তারপর বিজয়নগরের নৃপতিকে মাধবাচাধ্য্ের ভক্তিবাদ গ্রহণ করানো 

বেশী কঠিন হইবে না। 

ছুই দিকপাল আচার্য্যের এই বিচারসভা। কিন্তু সভাপতি কে 
হইবেন ? ইহাদের মধ্যস্থ হওয়ার মত যোগ্যতাই বা কাহার ? আরও 

এক প্রশ্ন--কোন্ মতাবলম্বী আচার্ধ্যকে এ কার্য্যের জন্য ডাক] যায়? 
কোঁন ভক্তিবাদীর উপর ভার দিলে জ্ঞানপন্থীর] চটিবে। আবার 

জ্ঞানবাদীকে বিচার-আসনে বসাইলে ভক্ত বৈষ্ণবের1 পছন্দ করিবে ন1। 
মনের মত সিদ্ধান্ত না হইলেই সম্প্রদারের লোকেরা দোষারোপ 
করিবে মধ্যন্থের উপর | 

উদ্বারচেত] বিদ্যারপ্য স্বামী নিজেই এ সমহ্যার সমাধান করিয়। 
দিলেন। কহিলেন, “আপনারা এজন্য ভাববেন না, এ বিতর্কসভার 

বিচারক হোন্ বেদীন্তচার্য্য বেস্কটনাথ 1” 
৪২ 
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অন্ুগামীর| সবাই কিন্তু চমকিয়! উঠিলেণ ! কি অদ্ভুত প্রন্তাব 
আচার্ষোর ? দক্ষিণ ভারতের সবাই জানে যে, বেস্কউনাথ রামানুজীয় 

ভক্তিবাদের একটা স্তস্ত। দ্বৈতধাদের তিনি প্রধান বৈরী । শাহর 

বেদান্তের সিদ্ধান্ত খগ্ডনে তাহার প্রচণ্ড উৎসাহ । এ হেন আচাধ্াযকে 

মধ্যস্থ মানা? এ যে নিজের পায়ে কুঠ|রাঘাত করা। 
অক্ষোভ্য ম্মিতহাস্তে বিগ্ভাবণাকে কহিলেন, “জচাধ্য আপনার 

এ প্রস্তাব আর একবার ডেখে দেখুন । বেস্কটনাথ হচ্ছেন দ্ৈতবাদী 
দার্শনিক, ভক্তি-আন্দোলণের স্বনামধন্য নেত1]। ছাড়া, তিনি 

প্রকাশ্যেই ঘোষণা! ক'রে থাকেন, আমাদের মধ্ব-মত তার মতেরই 

কাছাকাছি । তাকে মধ্যস্থ মানতে কি আপনার ভয় হচ্ছেন] ?” 

“সে ভয় থাকলে কি এ প্রস্তাব ক'রতে সাহসা হতাম ? আমি যে 

জানি, তিনি ভক্তিবাদ্ের যত বড় সমর্থক হোন না কেন, বিচারাসনে 

বসে কখনে! সত্যের অপশাপ করবেন না। দার্শনিক ও তাকিক 
বেঙ্কটনাথ থেকে সাধক বেস্কটনাথ অনেক বড়, আর সে বেস্কটনাথকে 
আমি মনে প্রাণে জানি। বালককাল থে:কই যেতার সে স্বরূপ 

আমার চেন। হয়ে আছে ।? 

বেহ্ছটনাথকে আমন্ত্রণ কর! হইল, কিন্তু তিনি রাজী হইলেন ন1। 

বক্তব্যের ভাব ও ভাষা! আগেরই মত। প্রভূ রঙ্গনাথজীর একান্ত সেবক 
তিনি, কোন রাজসভায় যাওয়ার তাহার ইচ্ছ। নাই। 

সকলে প্রমাদ গণিলেন। তিনি ছাড়া তো আর কেহ এ ভার 

বিচারক হওয়ার যোগ্য নয় । তবে উপায় ? 

এ সমস্তার সমাধানও বিদ্যারণ্য করিয়! দিলেন । কহিলেন, “বেশ 

তো, আমাদের বিতর্ক এখানে এ রাজসভাতে শুরু হয়ে যাক বিশিষ্ট 
আচার্য্য ও সাধু সন্ন্যাসীর সামনে । আর বেঙ্কটনাথ দুরে বসেই 
করুন তার বিচার! ছুই পক্ষের ভাঁষণ ও প্রশ্নোত্তর লিখে পাঠানো 
হোক তার কাছে। সেই লিখিত কাগজপত্র থেকেই তিনি জানিয়ে 

দেবেন তার সিদ্ধান্ত 1” 
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একবাক্যে সকলে এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন । এবার মধ্যস্থ 
হইতে বেস্ছটনাথের আর আপত্তি রহিল ন|। 

একদিকে অদ্বৈতবেদীন্তী বিদ্যারণ্য্থামী, আর একদিকে দৈতবাদী 
অক্ষোড্য। ছুই মনীষীর প্রবল যুক্তি তর্কের সংঘাত সারা দক্ষিণ 

দেশে আলোড়ন জাগাইয়। তোলে । বেশ কিছুদিন ধরিয়! তাহাদের 
এ তর্কযুদ্ধ চলিতে থাকে ! 

মধ্যস্থ বেহ্টনাথ কিন্তু উভয়ের বক্তব্য গুনিয়! জয়ী সাব্যস্ত করেন 
বিদ্যারণ্য শ্বামীকেই। কাক্ধী, মাছুরা ও বিজয়নগরের অদৈৈতপস্থীদের 
মধ্যে সেদিন আনন্দ কলরুব পড়িয়া ষায়।৯ 

বিদ্যারণ্যের এই সাফল্যের মধ্য দিয়া সারা দাক্ষিণাত্যের শাঙ্কর 

মতের জয় নূতন করিয়া! ঘোষিত হয়। 
বিজয়নগরের প্রতাপ দিন দিন বাড়িতেছে, দিকে দিকে উড়িতেছে 

প্রভু বিরূপাক্ষের নামাঙ্কিত জয়পতাঁক1। কিন্তু বিদ্যারণ্যের মনে শান্তি 

নাই, এখনে! কাটার খৌচার মত বিধিতেছে শ্রীরঙ্গনাথজীর উদ্ধারের 

কথা। 

মাহুরার পতনের পর হইতে লক্ষ লক্ষ ভক্তের প্রাণপ্রিয় এই 
বিগ্রহকে পুজারীরা কোথায় লুকাইয়! ফেলিয়াছে। আবার তাহাকে 
স্বস্থানে প্রতিষ্ঠ]| করিতে না পারিলে কোন ধন্ম প্রাণ মানুষের মনেই 
শান্তি আসিবে না। তাছাড়া, রঙ্গনাথজীর ধাম শ্রীরজম দক্ষিণ 

ভারতের অধ্যাত্ম-জীবনের মণ্মকেন্দ্র। এখনো তাহা রহিয়াছে বিধন্্মীর 
৮ পপ ও পা রস পপ 

৯ এই" জয়ের সমর্থনে অধৈতবাদীরা বেঙ্কটনাথের শ্লোকের উল্লেখ 

করেন -'অক্ষোভ্যং ক্ষোভয়ামাস বিদ্যারপ্যো মহামুনিঃ।” কিন্তু মাধব-মতের 

অনুগগামীরা গ্লোকের প্রমাণিকতা মানিতে চান না। তাহাদের মতে 
বেক্কটনাথের সিদ্ধান্ত ছিল বিদ্যারখ্যের বিরুদ্ধে। তিনি বরং বলিয়াছেন-. 

অসিনা তত্বমসিনা পরজীব প্রভে দিনা 

বিদ্যারপ্যমহারপ্যক্ষো ভ্যমুনিরিচ্ছিনত 

বিগ্যারণ্য স্বামী ) 
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কবলে। নির্ধ্যাতন আর নিম্পেষণে মানুষ একেবারে অস্থির হইয়। 
উঠিম়্াছে। এ দুঃসহ অবস্থার অবসান ঘটাইতে হইবে, আবার প্রবাহিত 

করিতে হইবে মুক্তির প্রাণশোতি। 
মাহুরার সুলতানের অপকীন্তির সংবাদ শুঙ্গেরীতে বিদ্যারণ্যের 

কাণে আসিতেছে । নিয়ত শুনিতেছেন বিগ্রহ ও দেবস্থান কলুধিত 
করার কথা। অধিকাংশ মঠ মন্দির ইতিমধ্যে বিধ্বস্ত হইয়াছে । কত 

নিরীহ নরনারী আজ সর্বশ্বান্ত । কত লোককে যে প্রাণ হাঁরাঁইতে 
হইয়াছে তাহ! যে বলিবে? এ ঘোর বিপদে বিজয়নগরের রাজ! 

কি নীরব দর্শক হুইয়া! বলিয়া থাকিবেন ? অত্যাচারিত যদি আশ্রয় ন' 

পায়, ধর্মের রক্ষণ যদি সম্ভব ন| হয়, তবে কেন এই রাজ্য তিনি 

প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ? বুথা তবে বুক রায়ের সামরিক প্রতাপ! বৃথা 
প্রভূ বিরূপাক্ষের প্রতিনিধিত্ব করার গৌরব। 

শৃঙ্গেরী মঠে বিয়া! বিদ্যারণ্য ম্বামী শান্তি পান না, বার বার ছুটিয়া 
যান বিজয়নগরে । রাজাকে মাদুর! অধিকার করার জন্য উৎসাহিত 

করিতে থাকেন। 

অবশেষে বুক্ধ রায়ের সম্মতি মিলে। অভিযানের ভার পড়ে 

সমরকুশলী যুবরাজ কম্পনের উপর । 

কুমার কম্পন তখন তামিল দেশের শাসনকর্তী। নিজে তিনি 

মহাবীর, ততুপরি তীহ্ার সাহায্যের জগত রাজ্যের দুই শ্রেষ্ঠ সেনাধ্যঞ্ষ, 
গোপ্লন ও সালুভকে নিয়োগ কর! হুইয়াছে। মাদুর আক্রমণের 

জন্থ এক বিরাট বাহিনী তিনি প্রস্তুত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু মনে 
মনে দৃশ্চিন্তাও বেশ কিছুটা হইয়াছে । কারণ, মাদুরার সুলতানের 

সেনাবাহিনী দুর্ঘাং, পাণ্তরাজার! বার বার চেষ্টা! করিয়াও এধাবশ 

তাহাদের পরাস্ত করিতে পারেন নাই। 
কুমার কম্পনকে উদ্দীপিত করিয়া বিদ্যারণয লিখিলেন “বগুস, 

মাদুরা ও শ্রীরম অধিকার তোমায় শুধু জয়গৌরবই এনে দেবেন, 
সেই সঙ্গে দেবে লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত নরনারীর আশীবর্ধাদ। মুক্তির 
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নিঃশ্বাস ফেলে তার! বাঁচবে, পুতিগন্ধময় গহবর থেকে এগিয়ে আসবে 
অরুণোদয়ের পথে। ধন্ম ও দেশের রক্ষায় জীবনপণ ক'রে তোমার 

জ্যেষ্ঠতাত ও পিতা লাভ ক'রেছেন প্রভু বিরূপাক্ষের আশীবর্বাদ। 
ধন্মরক্ষার জন্য মাহুরা ও শ্রীরজম জয় করে তুমিও সেই পরম খন 
লাভ করে! । ভয় নেই, এগিয়ে যাও। এশী শক্তিই দেবে তোমায় 
সব কিছু সাহায্য |” 

এই বংসরেই, ১৩৭০ খুষ্টান্দে, শ্রীরঙগমের কাছে সময়ভরম নামক 

স্থানে রক্তঙ্গয়ী সংগ্রামের মধা 'দয়া কুমার কম্পন মাদুরার বাহিশী 

বিধ্বস্ত করেন। 

দক্ষিণ ভারতে জনশ্রুতি আছে, কুমার কম্পন এই যুদ্ধে দৈবী শক্তি 
লাভ করিয়া বিজয়ী হন। 

মাহুরা সমক্জের এক মনোজ্দ্ বর্ণনা পাওয়া যায় মধুর! বিজয়ম” 

কাব্যে । কুমার কম্পনের বিরুষী ও স্থকবি পত্রী গঙ্গাদেবী স্থললিত 

লংস্থৃতে ভাষায় ইহা! রচন1 করিয়াছেন। সমকালীন এঁতিহাসিক তথ্যের 
সাথে এ কাব্যে ভাবকল্পনাময় নান। কাহিনী পরিবেশিত হইয়াছে £ 

কুমার কম্পন তখন কাঞ্ধীনগরে অবস্থান করিতেছেন ! মাত্রার 

যুদ্ধ আজন্ন। তাই বিশিষ্ট সমরনায়কদের সহিত দিনের পর দিন 

চলিতেছে শলাপরামর্শ ও প্রস্ততি । চিন্তা-ভাবনা ও কন্মব্যস্তঙার 
মধ্যে সবায় দিন কারটিতেছে। 

সেদিন গভীর রাতে কুমার পালক্কের উপর গাঢ় নিদ্রায় অজিভূত 
আছেন। এসময়ে তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন। 

সার! কক্ষ আলোকে উদ্ভাসিত হইয়| উঠিয়াছে, আর এই দিব্য 
আলোকপুঞ্জের মধ্যে দগ্ডায়মান! এক অপুর্ব নারীমৃত্তি। কম্পন অবাক 
বিস্ময়ে চাহিয়া আছেন। মনে মনে ভাবিতেছেন, কোন্ দেবী 
টরাহার সম্মুথে আবিভূত11 কি তাহুরে বক্তব্য ? 

দেবী ধীর পদে তাহার দিকে আগাইয়া আসিলেশ ! স্রিত তাাল্ডা 
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কহিলেন, “বগুস কম্পন, আমায় দর্শন ক'রে হয়তো তুমি বিশ্মিত 

হয়েছো । হবারই কথা । তুমি যে আমায় চেননা। তবে শোন বল্ছি 

আমার পরিচয়। আমি পাণ্য রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বস, 
আমি এসেছি তোমারই কাছে। তোমায় দিয়ে সম্পন্ন করাতে হবে এক 

ঈশ্বরীয় কর্ম ।* 
যুবরাজ কম্পনের বিস্ময়ের ঘোর তথনে। কাটে নাই। নিবেদন 

করিলেন, “মা, কূপা ক'রে বল, কি তোমার আদেশ । এ দাস সাধ্যমত 

ত| পালন ক'রবে।” 

“বস, আমার আশ্রিত পাণ্ড রাজ্যের এক বড় অংশ কেড়ে 

নিয়েছে মাদুরাঁর স্থলতান। অবাধে চলছে সেখানে নিশ্মম, বীভতুস 

অত্যাচার । ধণ্ধ হতে যাচ্ছে দেশান্তরী। এ রাজ্যে মানুষকে টেনে 

আনা হয়েছে পশুত্বের গণ্ভীতে। মানবাত্মার করুণ আর্তনাদ আর 

আমি সইতে পারছিনে, বস। তুমি আমার এ অঞ্চলকে মুক্ত কর, 

কাঞ্ধীনগরে বসে আর কালহুরণ করোন]1।৮ 

“মা তোমার তে। কিছুই অজান1 নেই। বৃথা সময় আমি একটুও 
নষ্ট করছিনে। এতদিন আমার কেটেছে দক্ষিণের বিজয়নগর বিরোধী 

সান্থুভরায়কে দমন করতে । সে কাজ সিদ্ধ হয়েছে । আমার প্রস্তুতিও 

সম্পুর্ণ। এবার মাছুরা অভিযানের পথ হয়েছে প্রশস্ত । সর্ব্বোপরি 

আজ তোমার আদেশ পেয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলাম” 

এক শাণিত খড়গ সম্মুথে আগাইয়! দিয়! দেবী কহিলেন, “বৎস, 
তবে এই নাও মহামুনি অগন্তের দেওয়! দিব্যশক্তিসম্পন্ন অস্ত্র। 

এর বলে অজেয় হবে তুমি।» 

“জনশ্রুতি মতে, কুমার কম্পন মাদুর আক্রমণে আর দেরী করেন 

নাই! স্বামী বিদ্যারণ্যের আশীষ এবং সদ্যলব্ধ দিব্য শক্তি এই বীর 

যোদ্ধাকে উদ্দীপিত করে! জয়লাভ হয় ত্বরা্বিত। 

সময়ভরমের যুদ্ধে কম্পন মাহ্রা বাহিনী বিব্বস্ত করেন, ভারপর 
'অপর এক রণক্ষেত্রে হ্বলতানও নিহত হন। এভাবে মাহ্রার চল্লিশ 
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বসরের অপশাসনের অবসান ঘটে। রামেশ্বর সেতুবন্ধ অবধি সারা 
দাক্ষিণাত্য বিজয়নগর সাম্্রাজোর অধিকারে আসে। 

এবার রঙ্গনাথজীকে শ্রীরঙ্গমৈ আনিয়া মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠা 
করা হয়। হয়সালেশ্বর বিগ্রহও এতদিন ছিলেন স্থানচ্যুত, তাহারও 

নৃততন অভিষেক সম্পন্ন হয় কল্নানুর-বুগ্লীমের মন্দিরে । 

বিদ্যারণ্যের অন্তর অপার প্রসগ্নতায় ভরিয়া! উঠিয়াছে। এসময়ে 

প্রথমেই মনে পড়িল বন্ধুখর বেস্কটনাথের কথা। শ্রীরঙ্গনাথজীক 

পুনঃগ্রতিষ্ঠার দিন হইতেই ভত্তপ্রবর বেস্কটনাথ শ্রীরঙ্গমে রহিয়াছেন। 

সানন্দে করিতেছেন তাহার ভজন সাধন ও ভক্তিশান্ত্রের চর্চা। 

বিদ্যারণ্য তাহার কাছে দূত পাঠাইলেন। লিখিলেন' “বন্ধু 
তোমার এতদিনের কাতর প্রার্থনা আর অশ্রুক্ল সার্থক হোল। প্রভু 
তোমার মনস্কামনা পুর্ণ করেছেন। আবার ফিরে পেয়েছ রঙ্গনাথকে। 
একিছম্ছ সম্ভব হয়েছে বিজয়নগরের রাজশভ্ভির সাহায্যে । এখার 

বোধ হয় তুমি স্বীকার করবে, আমার ধন্ম রাজ্য স্থাপনের ব্রত বিফল 

ক্যনি। আরে! বোধহয় লক্ষা ক'রে থাকবে, রঙ্জনাথজীর আশীর্বাদ 

এ ব্রতের ওপর রয়েছে। এবার আবার নুতন কবে তোমায় আমন্ত্রণ 

জানাই বিদ্যানগরে এসে বসবাস করতে । আমি কিন্তু রাজসভার 

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য মহাপণণ্ত বেস্কটনাথকে চাইনে, তাকে চাই 
এ ধন্মরাজ্যের শক্তি বুদ্ধি করার অন্য । আমি শিজে অছৈত বেদান্ত 

নিয়ে বসে আছি, তুমি এসে পড় তোমার ছৈত বেদান্ত নিয়ে। দ্বৈত 

আর অধৈতবাদ দুই-ই প্রতিচিত হোক দাক্ষিণাত্যের এই প্রাণকেন্দ্রে 

হরি ও হরের মহামিলন দুচোধ ভরে লোকে দেখুক । ধন্মপাজ। 

বিজয়নগর হয়ে উঠুক সর্ববক্তনীন ধন্মের উৎসম্থল। 
বেস্কটাচার্যয কিন্তু এবারও বিজয়নগরে যাইতে রাজী হুন নাই। 

বৈষ়্াগ্যবাপ মহাবৈষঞ্ব উত্তরে জানান, «প্রভু গ্গনাথকে তার ভক্তেরা 

আবার নিজেদের ভেতর ফিরে পেয়ে কৃতা্থ হয়েছেন । এজন্য বারবার 
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আবীর্দবাদ জানাই বিজয়নগরের নৃপতিকে ৷ শ্্রীরজনাথের পাদোদক 

পান ক'রে, আগ উদ্বৃত্ত ক'রে এ দীন ব্রাহ্মণের খাকী জীবন কেটে 

যাক্, তবেই সে কৃতার্থ হবে। তোমার সাদর আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে 
পারলাম না, ভাই। নিজগুণে আমায় ক্ষমা ক'রে” 

স্বামী বিচ্ভারণা ও রাজা বুক রায় নিজের শৈব উপাসক হইলেও 

বিষ্ভানগর রাজ্যে এসময়ে ধর্মসংক্রান্ত কোন সঙ্কীর্ণতারই প্রশ্রয় দেওয়া 

হইত না। ধর্ম্মান্ধত1 ও গোড়ামি এ যুগে সর্বত্রই প্রচলিত ছিল, 

কিন্তু বিজয়নগরের শাসন কার্যে বুক রায় দেখাইয়া গিয়াছেন অপূর্বব 
উদারতা ও পরমসহিষুণতা ৷» 

শিলালেখ, ভাব্বর্যা, মুদ্রা এবং সাহিত্যের তথা প্রমাণ হইতে দেখা 

যায়, বিজ্য়নগরের পরবন্তী শাসকেরাঁও ছিলেন স্বধশ্মনিষ্ঠঠ অথচ 

ধর্মান্ধ! বা! সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি তাহাদের ছিল না। যে কোন 
ধন্ম--ত। সে এই দেশের শৈব, বৌদ্ধ, বৈষুব বা জৈনই হোক অথবা 

বিদেশাগত খুটান, ইন্দী ও ইসলামই হোক, তাহাদের কাছে প্রাপ্ত 
হইত নিরপেক্খ ও উদার আচরণ। পর্যটক বারবোস। বিজয়নগর 

সম্পর্কে লিখিয়] গিয়াছেন, “রাজ সকলকেই সমান অধিকার দেন। 

এ রাজো ধে কোন ব্যক্তি, খুষ্টান, ইন্থ্দী, মুসলমান বা হিন্দু অবাধে 

গমনাগমন ও বসবাস করিতে পারে, এ জন্য কখনে কাহাকেও কোন 

তদন্ত বা হয়রানির সম্মুখীন হইতে হয় না ” 

শৃঙ্গেরী মঠের পট্াধিকারে দেখা যায, স্বামী বিষ্তারণ্য সেখানকার 
ষড়বিংশতি মঠাধীশ বা জগদ্গুরু শঙ্করাঁচারধ্যরূপে বৃত হন। তিনি 

মঠাধ্যক্ষের এই কর্ম্মভার গ্রহণ করেন আচার্য্য বিদ্যশঙ্কর ও ভারতী 
তীর্থের পরে। 

বিগ্ভারণ্যস্বামীর গুরুপরস্পর] সম্পর্কে কিছুটা তথ্য পাওয়। গিয়াছে 

১ দি হিষটরি এও কাণচার অব দি ইও্ডয়ান পিপল্--দিল্লী স্থলতানেট £ 

মজুমদার ? পুসলকর--পৃঃ ৯৮ 
ভাঃ লাঃ (৬) ৪ ৪৯ 
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বটে, কিন্তু ভাহ। নিয়া গবেষকদের মধ্যে বিতর্ক কম উঠে নাই 

স্বরচিত জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তর-এ তিনি ভারততীর্থকে গুরুর 

নমস্কার করিয়াছেন। লিখিয়াছেন-_ 

স ভব্যাদ্ ভারতী তীর্ঘযতীচন্দ্রতুরানন1ৎ | 

কৃপামব্যাহতাং লব পরাধ্য প্রতিমোহভব ॥ 

কিন্তু অপর গ্রন্থ, অনুভূতি প্রকাশ-এ বিদ্ভারণ্য স্পফ$টভাবে জানাই 

দিতেছেন, বিদ্যাশঙ্কর তীর্থই তাহার গুরু--“সোহল্মান্ মুখ্যগুরুঃ পা 

বিষ্ভাতীর্ঘমহেশ্বরঃ' |৯ 

অনুমিত হয়, বিষ্ভারণ্যস্বামী প্রথমে বিষ্ভাতীর্থকেই গুরুরূপে বং 

করেন। তারপর গুরুর তিরোধান ঘটিলে গ্রহণ করেন ভারতীতীে 

শিষ্য । 

শৃঙ্গেরীর মঠাধীশ এবং অদ্বৈতবাদী দক্ষিণী সন্ন্যাসীদের নেতার; 
বিষ্ভাশঙ্কর তীর্থের প্রতিপত্তি ছিল অপরিসীম । বিদ্যারণ্যের অনুরো 
এই মহাবেদান্তী রাজা হরিহর ও বুক রায়কে শৈবমন্ত্রে দীক্ষা দেন 
দুই জ্রতার জাগতিক ও পরমাধিক উভয় প্রকার কল্যাণের জন্ম 

বিষ্াতীর্থ নানারূপে সাহাধ্য করিতেন বলিয়। শুন যায়। 

১৩৭৬ খুষ্টাব্ের এক শিলালিপিতে রাজা বুক রায় সানন্দে উত্কক 
করেন যে, এই মহাত্মার কৃপা প্রসাদেই অধিকৃত রাজ্য তিনি স্ব 
আনিতে পারিয়াছেন-_ 

ক্ষৌণীং সাগরমেখলাং দস কলয়ন্ ভ্রক্ষেপমাত্রে স্থিতাম্ 

বিদ্কাতীথ মুনেঃ কৃপান্ধুধিশশী ভোগাবতারোহ ভব ॥ 

বিষ্ভাতীর্থ ও ভারতী তীর্থের কাছে দীক্ষ/৷ ও সন্যাস নিয়া স্বাঃ 

১ বিশ্তাতীর্থ নিজে ছিলেন আশগাধ) পরমাম্মতীর্থের দীক্ষিত শিষ্য 

নিজের রচিত কুদ্রপ্রশ্নভাষ গ্রন্থের পুম্পিকায় গুরুদেবের কথা তিনি অদ্ধাভ; 

উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন। 

80 



বিদ্যারণ্য স্বামী 

ব্ারণ্য শিক্ষাগুরুরূপে বরণ করিয়া! নেন শৃঙ্জেরী মঠের প্রবীন 
ববদাস্তিক আচার্য শঙ্করানন্দকে | 

বিষ্ভারণ্যের প্রতিভা ছিল বিল্ময়কররূপে বন্ুমুখী। রাজনীতিতে 
তিনি কুশাগ্রবুদ্ধি, দূরৃষ্টিসম্পন্ন। প্রশাসন কার্ধ্যেও তীকার দক্ষতা ছিল 
অসামান্য ! আবার শীন্ত্রবিদ্ ও গ্রন্থকার হিসাবেও খ্যাতি প্রতিপত্তি 
দীমা ছিল ন]। 

স্ধ্বতোমুখী এই প্রতিভা ও কর্মমকুশলতার সঙ্গে তাহার জীবনে 
সমন্বিত হয় অসাধারণ ব্যক্তিত্ব । জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এই ব্যক্তিত্বের 

ছাপ তিনি রাখিয়া যান। 

তাই দেখি, ধিনি সর্ধ্ত্যাগী অদ্ৈতবাদী সন্ন্যাসী, শূঙ্গেরী মঠের 
কর্ণধার, শত শত ব্রহ্ষানিষ্ঠ সন্ধ্যাসীর নেতা--তিনিই আবার 'বিজয়- 
নগরের স্থাপয়িতা, বিরাট সাআজ্যের নিয়ামক, কূটনীতি ও সমরনীতিতে 
অপ্রতিদ্বন্৷ । 

একাধারে এমন উচ্চস্তরের রাজনীতিবিদ, সাধক দার্শনিক, কবি, 

বৈয়াকরণ, স্মৃতিসংগ্রহকার ও সর্ব্ধদর্শনবেত্ত! আর কোন এরতিহাসিক 
পুরুষ এ দেশে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়! জানা যায় ন1। 

বিষ্ভারণ্য স্বামীর রচিত গ্রন্থের তালিকায় ত্বাহার এই অমানুষী 
প্রতিভার পরিচয় মিলে। 

বেদার্থ প্রকাশ নামে চারি বেদের মহাভাত্য তিনি স্থপণ্ডিত .জাত! 

১ শাঙ্কর মতের বিশিষ্ট ব্যাধঠাতা হিসাৰে শৃঙ্গেরী মঠের আচাধ। 
শঙ্করানন্দ সে সময়ে প্রচুর খ]াঁতিলীভ করিয়াছিলেন। আম্ুমানিক ১৩৫৭ 
খুষ্টাৰ অবধি এই মহাত্মা জীবিত ছিলেন। এই শিক্ষাগ্ুরুকে বদনা করির 
মাধবাচার্ধ্য বিগ্কারণ্য লিখিয়াছেন-_ 

নমঃ এশক্করানন্দ গুরুপাদাম্বজন্যানে 

সবিলাসমহামোৰ গ্রাহগ্রাসৈক কর্মণে | 
( পঞ্চদশী ) 

দ্বমাত্রয়ানন্দয়দত্র জন্তন্ সর্বাত্মভাবেন তথা পরত্র । 
যচ্ছঙ্করানন্। পদং হৃদক্ে বিভ্রাজতে তদ্বভয়ে! বিশস্তি । 

( বিষরণপ্রমেয়-সংগ্রহ ) 

রর. 
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সায়নাচার্ধের সঙ্গে যুক্তভাবে রচনা করিয়াছেন। তাহার নিজন্ব অন্যান 

পান্ডিতযপূরণগ্স্থের মধ্যে রহিয়াছে এভরেয়, তৈত্তিরীয় ও ছান্দোগ্য 

উপনিষদের দীপিকা, বৃহদারণ্য বাণ্তিক-সার, পরাশর মাধব ( পরাশর 

স্মৃতির ভাস্ত'), জৈমিনীয় স্যায়মালা-বিস্তর (পুর্ব মীমাংসার টাকা ), 

বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ, অনুভূতি-প্রকাশ ( শ্লোকাকারে রচিত বেদান্তের 

প্রকরণ গ্রন্থ) অপরোক্ষানুভূতির ( আচাধ্য শঙ্করের) টাকা, 

জীবনুক্তিবিবেক (স্ন্যাসীর কর্্মাদি হইতে নিরূপিত হইয়াছে) 

পঞ্চদরশী ( বেদান্তের বহুখ্যাত প্রকরণগ্রন্থ ), কালমাধব ( স্মৃতি শাস্ত্রের 

সংগ্রহ ), ধাতুবৃত্তি ইত্যাদি।* 

বিগ্ভারণ্যের অক্ষয় কীন্তি তীহার বেদান্ত প্রকরণগ্রম্থ “পঞ্চদশী' । 

আচীর্ধা শঙ্কর ও সর্ববজ্ঞাত্বমুনির পরে এমন রসোতীর্ণ পদ্ভে রচিত 

তাত্বিক গ্রন্থ আর আত্মপ্রকাশ করে নাই। যতদিন মাঁনব সভ্যত। 

ধাকবে, ভারতের ধর্ম ও দর্শন মানবকে মুক্তির পথসন্ধান দিবে, 

পঞ্চদূশীর আত্মজ্ঞানের তত্ব ফুটিয়। রহিবে ফ্রুবনক্ষত্রের মত। 

এই মহান গ্রন্থে বিদ্যারণ্য স্বামী শান্করমত নানারূপে ব্যাখ্য। 

করিয়াছেন, দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিয়াছেন অদৈতবেদান্তের পরম 

তত্ব ঘে প্রতিভা ও মৌলিকতা ইহাতে তিনি দেখাইয়াছেন, চিন্তাশীল 

মাঁনুষমাত্রকেই তাহ বিস্মিত করে। 

পঞ্চদশী গ্রন্থের গোড়াতেই “তত্ব বিবেক" পরিচ্ছেদে স্বামীজী 

ব্রল্গ-সংবিদের স্বরূপ ঘোষণ! করিতেছেন-__ 

নোদেতি নাস্তমেত্যেক৷ সংবিদেষা স্বয়ংপ্রভা 

775 সববদর্শন-সংগ্রহ, কুতসংহিতার টীকা এবং শঞ্করবিজয় বিদ্ারণ্যের 

রচিত বগিষ্না প্রচারিত থাকিলেও আধুনিক গবেষকের৷ ইহা স্বীকার 

করেন না। প্রত্বতান্তিক শ্রীী আর, নরসিংহাচার প্রমাণ করিয়াছেন, প্রথমোক্ত 

রথ দুইটি মাধবাঁচার্ধা বিস্তারপ্যের পেখনী্রহ্থত নয়। শঙ্বরবিজয়ের ভাব ও 

ভাষা যেরূপ, তাহাতে ইহা বিস্তারণ্যের মত মনীষীর রচনা বলিয়৷ বিশ্বাস 

কর! কঠিন। 
২ 



বিদ্যারণ্য স্বামীর” 

--এই জ্ঞান ম্বপ্রকাশ। ইহার উদয় নাই, অন্ত নাই। ইহাই শাশ্বত 

চৈতন্য, ইহাই আত্মা । ইহার ভেদ নাই, তারতম্য নাই । শব্দ, স্পর্শ, 
রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি জ্ঞেয় জড়াংশই শাশ্বত জ্ঞানের ভেদ জন্মায় । 

তাহার মতে, মায়! ও অবিষ্ভা বিভিন্ন । ইশ্বর এবং জীব দুই-ই 

প্রতিবিম্ব__-আর ব্রহ্ম হইতেছেন বিশ্ব | 

প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরভাব ও জীবভাব ছুই-ই উপাধিষুক্ত, কাজেই 
জীব ও জীশ্বর উত্তয়ই প্রতিবিম্ব--এই মতই শোভন ও যুক্তিসিদ্ধ। 

গুদ্ধচৈতন্য ব্রদ্ষের চার প্রকার অভিব্যক্তির কথা বিছ্বারণ্য স্বামী 
উল্লেখ করিয়াছেন--কুটস্থচৈতন্য, ব্রচ্ধচৈতন্থ, জীব চৈতন্য, ঈশ্বর চৈতত্য। 
এক আকাশই যেমন উপাধি 'ভেদে ঘটাকাশ, নীলাকাশ, জলাক"শ, 

মহাকাশ এবং মেঘাকাঁশরূপে প্রকাশিত, ইহাঁও তেমনি । 
সর্ঘ আধারভূত যে গুদ্ধচৈতন্য পর্ববতকূট বা পর্ববতশৃঙ্গের মত 

নিবিবকার, তাহাই কুটস্থ চৈতন্য বা সাক্ষীচৈতন্য ! এই সাক্ষী৷ অথবা 
উদাসীন সত্তা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেই কাম ক্রোধ প্রভৃতি উৎপন্ন হয় | 
আবার স্থৃবৃপ্ডি, মূর্ছ বা সমাধিতে এগুলি বিলীন হইয় যা[়। 

সাক্ষীচৈতন্যের স্বরূপ বুঝাইতে গিয়া বিগ্ভারণ্য স্বামী নৃত্যা- 
শালার দীপের এক মনোজ্ঞ উপম দিয়াছেন। গৃহস্বামী, অভ্যাগভ:ণ 
এবং নর্তকী, সকলেরই রূপ ও সাজসজ্জ! প্রকাশিত হয় দীপের 

আলোকে । সকলে নৃত্যসভা ছাড়িয়া চলিয়৷ গেলেও দীপ আগেরই 
মত করিতে থাকে আলোক বিকিরণ। কুটস্থ চৈতগ্য বা সাক্ষী- 
চৈতন্ট যেন এই আলোক-উতসারী দীপ। এখানে অহঙ্কার হইতেছে 

গৃহগ্বার্মী, বিষয় সভ্যবৃন্দ, ইন্দ্রিয় সকল বাস্ভকর, বুদ্ধি লীলায়িত 
ভঙ্গিমাযুক্ত নর্তকী । আর সাক্ষীচৈতন্যের উপম৷ দেওয়া হইয়াছে সেই 

দীপের সাথে -যাহার আলোকে সার] সভাগৃহ থাকে উন্ভাসিত। 
বিষ্ঠারণ্যের মতে, জীব যেমন সাক্ষী নয়, তেমনি ঈশ্বরেরও 

সাক্ষীত্ব নাই। কারণ, জীবের সুষ্ষম বা গুল দেহ নিবিকার নয়। আর 
ঈশ্বরও জগশু স্ষ্রির কত্ত] এই কর্তৃত্ব আছে বলির! তাহাকে উদাসীন 

ও 



ভারতের সাধক 

বল! যায় না। কাজেই জীবত্ব ঈশ্বরত্ব রহিত যে পরম উদাসীন শুদ্ধ 
চৈতন্য নিত্য বিরাজমান, তাহাই হইতেছে প্রকৃত সাক্ষী । 

অদ্বৈত বেদান্তীরা শ্রবণ মননাদি সাধনার উপর বিশেষ জোর 
দেন। তাহাদের মতে, মোক্ষলাভের প্রধান পন্থা! হইতেছে সাংখ্য বা 

বিচার। কিন্তু এপন্থা শুধু উত্তম অধিকারীবাই অনুসরণ করিতে পারে ! 
বিদ্যারণা তাই অন্য উপায়ে আত্মজ্ঞন লাভের কথাও বলিয়াছেন। 
এ উপায়--নিগুণ ব্রহ্মতত্বের উপাসনা । 

প্রশ্ন উিতে পারে নিগুপ ব্রহ্ম-_অবাঁঙ মনসোগোচর, মানুষের 
ধ্যান কল্পনায় তাহা কি করিয়া আসিবে ? উপাসনাই কাকি করিয়া 
সম্ভব হইবে ? 

উত্তরে বিদ্যারণ্য বলেন--এ যুক্তি টিকে না। কারণ, তাহা 
হইলে বাক্যমনের অগোচর নিগুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভই 
ব' কি করিয়। সন্তব হয়? বাক্যমনের অতীত সেই পরম বস্তুকে যদি 
জানা যায়, তবে তাহার পরোক্ষ উপাসনা কেন করা যাইবে না? পরম 

ব্রহ্মকে লক্ষণ! দ্বার লক্ষিত করিয়া মোক্ষার্থীর! পরোক্ষভাবে অবশ্যই 
উপাসনা করিতে পারে | ধ্যানদীপ-এ তাই তিনি বলিয়াছেন-_- 

নিগু'ণোপাসনং পক্কং সমাধি শ্টাচ্ছনৈস্ততঃ| 
যঃ সমাধিনিরোধাখাঃ সোহনায়াসেন লভ্যতে ॥ (১২৬) 

অর্থাৎ নিগুণ উপাঁসনাই পরিপক্ক হইয়! পরে সমাধিতে আত্মপ্রকাশ 
করে। অতএব এই নিগুঁণ উপাসনা হইতেই লাভ হয় নিধিবকল্প 
সমাধি। 

চতুর্দশ শতকের দক্ষিণ ভারত রাজনৈতিক সংঘাতে যেমন চঞ্চল 
হইয়! উঠে, তেমনি আলোড়ন দেখা দেয় তাহার দার্শনিকতার ক্ষেত্রে 

একাদশ ও দ্বাদশ শতকে মহাপ্রতিভাধর দুই আচার্য্য, রামামুজ ও 
মধ্বাচার্যযের আবির্ভাব ঘটে। ছৈতবাদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে 
শাঙ্করমতের উপর পড়িতে থাকে প্রচণ্ড আঘাত & তারপর আসেন 

॥ 



বিষ্ভারণ্য স্বামী 

সদর্শনাচাণ্য ও বেঙ্কটনাথ। ইহাদের আবির্ভাবে রামানুজ'য় বিশিষ্টা- 
ছ্ৈতবাদ সারা দাক্ষিণাতে প্রবল হইয়! উঠে। ভান্করাচার্ষ্যের 
ভেদাভেদবাদও বেদান্তের অদ্বৈতবাদকে আক্রমণ কম করে নাই। 

. তদুপরি প্রতিপক্ষরূপে আগাইয়৷ আসেন অক্ষোভ্য প্রভৃতি মাধবাচার্য্যের 

অনুগামী 'আচার্য্যেরা। সকলে মিলিয়া বেদান্তীদের যখন কোণঠাস৷ 
করিতে চাহিতেছেন, ঠিক সেই সময়েই আবিভূতি হন বিদ্যারণ্য 
স্বামী। দৃঢ়হস্তে সাধননিষ্ঠা ও প্রতিভার বলে শাঙ্কর মতের পতাকা 
তিনি তুলিয়৷ ধরেন । 

বিবরণপ্রমেয়সংগ্রছের বিচার বিশ্লেষণে বিদ্যারণ্য ভাম্করীয় মত 

পরুর্স্ত করেন। পঞ্চদর্শীয় সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়াও পুর্ব্ব মীমাংসা, 
দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাছৈতবাদ ও ভেদাভেদবাদকে তিনি আরো তীব্রভাবে 
আব্র্ঃমণ করেন। 

পঞ্চদ্শীর আলোকচ্ছটায় বেদান্তের ব্রহ্মাত্মবাদ নৃতন করিয়া জন- 
মানসের সম্মুখে প্রোজ্জল হইয়া উঠে। সমকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠ 
দার্শনিকরূপে বিদ্যারণ্য স্বীকৃতি লাভ করেন এবং এ স্বীকৃতি তাহাকে 

আনিয়! দেয় অতুলনীয় গৌরব ও অমরত্ব। 
শৃজেরী মঠের পট্টাধিকারে দেখ' যায়, স্বামী বিদ্যাব্রণ্য ছিলেন 

সেখানকার ২৫তম মঠাধীশ--জগদগুরু শঙ্করাচাধ্য। শুধু দাক্ষিপাত্য 
নয়, সারা ভারতের অদ্বৈত বেদাস্তীরা এই শিবকল্প মহাপুরুষের 

নির্দেশে পরিচালিত হইতেন। জনসাধারণ তীহাকে শ্রদ্ধা জানাইত 

আচার্য শঙ্করের অবতারভ্ঞানে । 

উচ্চতর অধ্যাত্বজীবনের সহিত কর্াব্রতের অপরূপ মিলন দেখি 

বিদ্যরণ্যের মধ্যে। এই মহাজীবনের মূল্যায়ন করিতে গিয়! দার্শনিক- 

সাধক প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীজী লিখিয়াছেন__ 

“বিদ্যারণ্য একাধারে কন্মী, ভক্ত ও জ্ঞানী। এরূপ সমন্বয় অতি 
বিরল। বিদ্যারণ্য জীর্ত্বান দার্শনিক হেগেলের মত ভাবোন্মত্ত হইয়া 
দেশ, জাতি, ভুলিয়া! যান নাই। হেগেল জেন যুন্ধক্ষেত্রের অতি 
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নিকটে থাকিয়াও দার্শনিক চিন্তায় নিমগ্ন । অপর দার্শনিক ফিকৃটের 
মত দেশের চিন্তা বিদ্যারণ্যের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। ফিক্টে 
শিক্ষকরূপে “ভ্যান আযাড়েস টু জার্মান নেশন+-_জার্মান জাতির প্রতি 
আবেদন-লিখিয়৷ ও বক্তৃতা দিয়াই ক্ষান্ত । কিন্তু বিদ্যারণ্য স্বামী 
মুসলমান শাসন বিধ্বস্ত করিয়া, দেশের শ্বাধীনত! ও সাম্রাজ্য স্থাপন 
করিয়া গিয়াছেন! এই অক্লান্ত কন্মী জল্্যাসব্রত গ্রহণ করিয়। 
ত্যাগের অপূর্বব আদর্শ প্রদর্শন করেন । বিদ্যারখ্যের দার্শনিক মত 
কেবল তাহার গ্রন্থেই সংবদ্ধ ছিল না, পরন্তু তাহার জীবনেও 
প্রতিফলিত হইয়াছিল ।৮১ 

চতুর্দশ শতকের শেষ পাদ। মাছুর! যুদ্ধের পর হইতে দক্ষিণ 
ভারতে বিজয়নগর অজেয় হইয়! উঠিয়াছে। শুধু শক্তি ও সমৃদ্ধিতেই 
নয়, ধন ও সংস্কৃতির বিকাশেও বিদ্যারণ্যের স্থাপিত এই রাষ্ট্র সার 
ভারতের শ্রদ্ধা অন্জন করিয়াছে । বলা বানুল্য, এই সর্ধবাঙ্গীণ বিকাশের 
মূলে কাজ করিয়াছে প্রধানতঃ এই মহাসন্ন্যাসীর ব্যক্তিত্ব, কর্ম্মশস্তি ও 
আত্মিক প্রেরণ! । 

বিদ্যারণ্য স্বামী এ সময়ে প্রায় অশীতিপর বৃদ্ধ। শুলের্ী মঠে 
বসিয়া! এতকাল ধরিয়া তাহার ব৬ সাধের ধশ্মরাজ্য তিনি গড়িয়। 

তুলিয়াছেন। সধত্বে ঢালিয়াছেন তাহাতে অধাত্বজীবনের প্রাণরস। 

এবার তাহার চমকপ্রদ জীবননাট্যে বিরতির পালা । কর্মজীবন হইতে 
চিরতরে তিনি অবসর নিলেন, একান্তভাবেন্ডুবিয়! গেলেন আত্মজ্ঞানের 

চরম সাধনায় । 

ভারতের শ্রেষ্ঠ বেদাস্তপীঠ, শুজেরী মঠের তিনি অধ্যক্ষ__সার' 
ভারতের বেদাস্তী সমাজের মধ্যমণি । ভাই দিনের পর দিন, মাসের 

পর মাস, জ্ঞানপন্থী সাধকের! দলে দলে এখানে আসিয়া! উপনীত হুদ 
চাহেন মুমুক্ষার পথবির্দেশ। জগদ্গুরু শঙ্করাচার্্য, বিদ্যারণ্য স্বামীর 

৯ স্বামী প্রজানানন্দ সরখতী £ বেদাস্ত দর্শনের ইতিছাস, ওয় খণ্ড, পৃঃ ১২: 
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লোকোত্তর জীবনের ছায়ায় বসিয়। তীহারা হন কৃতার্থ। অনেকেরই 

জ্র'বনে ঘটে বন্বাঞ্থিত রূপান্তব | 

শূজরী আর বিজযনগরের মধ্যে রহিয়াছে দীর্ঘদিনের অবিছেগ্ত 

ধোগাযোণ চাই স্বভাবসি্ধ শ্রদ্ধা ও আনুগত্য নিয়া রাজা ও 

আমাত্যের! মাঝে মাঝে মঠে উপস্থিত হন। কখনে বা এই জীবন্মস্ত 

মহাপুষের কাছে নিদ্দেশ চাহিয়া পাঠান। কিন্তু আজকাল আর এসব 

পিকে বিদ্ভারণোর ভ্রক্ষেপ নাই । জহাস্তে এক এক দিন জিজ্ঞান্থ 

শৃজা ও মন্ত্রাদের স্মরণ করাইয়! দেন রাজধি জনকের উক্তি-_ 

কোটয়ে। ব্রাঙ্গণো যাতা। গতা£ সর্গপরম্পর]। 

প্রধাতাঃ পাংশ্বন্তুপাঃ কা ধূতি মম জীবিতে 

( ষোগবাশিষ্ঠ ) 

__-কোটি কেট ব্রহ্মা কোথায় চলিখা গিয়াছে, কত স্ষ্টিরাজি হইয়াছে 
ধ্বংস, কত মহীপতি উঠিয়া গিয়াছে ধুলিব মতে] | আমার এজীবনের 

উপূখ আস্থা তবে আর কেন? 
মরলীলার শেষ দিনটি অবশেষে আসিয়া পড়ে। শুধু শৃ্গেরীর 

সাধনগীঠেই নয়, সার! দক্ষিণ ভারতে ঘনাইয়! আসে শোকের করুণ 

ছাযা। লক্ষ লক্ষ নরন'বীর নয়ন হয় অশ্রুসজল ৷ 

ধর্মধূত সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের যে পবিত্র ব্রত আচার্য্য গ্রহণ 

করিয়াছেন, তাহ! যে এখনো পূর্ণরূপে উদযাপিত হয় নাই। আরব 

কর্ম্মযজ্ঞকে ঠেলিয়। ফেলিয়া কোথায় তিনি আজ চলিয়াছেন ? 
শষ্য ও দেবকের দল অন্তিম শয্যা ঘিরিয়৷ দাড়ান। একান্ত" 

সেবকটি অশ্র্ুদ্ধ কণ্ে প্রশ্ন করেন, “প্রড়ু, বেদাস্তের মহাগীঠ এই 

শঙ্গেরীর জন্য, আপনার সৃষ্ট ধর্মরাজ্য বিজয়নগরের জগ্থ, কি রইলো 

আপনার শেষ নির্দেশ? এ ছুটি সম্পর্কে অন্তরের কোন্ ইচ্ছা আপনি 

জানিয়ে যাচ্ছেন 1” 

আত্মজ্ঞানী মহাবৈদান্তিকের আননে ফুটিয়া উঠে স্মিতহান্ত। 

অন্ফুট স্বরে আবৃত্তি করেন--. 
€৭ 



ভারতের সাধক 

" মতদস্তিনযত্রাহং ন তদস্তি ন যম্ময়ি । 

কিমন্যদভিবাঞ্চামি অর্বং সংবিশ্ময়ং ততম ॥ 

--সংসারে এমন কিছুই নাই, যাহাতে আমি নাই ; এমন কিছুই নাই 

যাহ! আমাতে নাই। সেই আমি অন্ত কোন্ বস্তু আর কামন! করিব ? 

আমার চতুর্দিকে ছড়ানো যত কিছু বস্ত্র সবই ষে পরম আমারই 

চেতনার ওতপ্রোত ।' 

বেদাস্তকেশরী বিস্তারণ্যের ক নীরব হয়, আননে ফুটিয়া উঠে 

নিশ্তরঙগ মহাসাগরের প্রশাস্তি। ধীরে ধীরে নয়ন নিমীলিত করিয়! 

আত্মজ্ঞানী মহাসাধক নিমভ্উিত হন চিরসমাঁধিতে, লাভ করেন তার 

বহুবাঞ্ছিত চিরনির্ববাণ। 



ভক্ত নাদের 

চতুর্দশীর রাত্রি। আম্বোধিয়ার দেবী মন্দিরের চাঁরিপাশ ঘিরিয় 
নামিয়াছেথম্থমে ঘন অন্ধকার । এ অন্ধকারে কাঁহাকেও চিনিয়া নিবার 
উপায় নাই। শুধু প্রদীপের স্বল্প আলোকে চোখে পড়ে, একদল ভক্ত 
নরনারী নীরবে মগ্ডুপতলে বজিয্ন! রহিয়াছে । 

গহন অরণ্যের এক প্রান্তে এই মন্দির । তাই জনসমাগম প্রায়ই 
এখানে তেমন দেখা যায় না । কিন্তু আজ রহিয়াছে বিশেষ পুণ্যতিথি। 
এমনি তিথিতে পুণ্যার্ধারা দলে দলে আসিয়! জুটে, ভক্তিভরে বিগ্রছের 
পুজ| দিয়! যে যাহার ঘরে ফিরিয়া যায়। 

অদুরে হঠাৎ শোন যায় অশ্ব-ক্ষুরের খটাখটু শব । এ আবার কি? 
সবাই উৎকর্ণ হইয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে মন্দির চত্বরে প্রবেশ করে এক 
তেজস্বী ঘোড়সওয়ার | 

বড় রহস্তময় এই যোদ্ধ'বেশী পুরুষ! মাঝে মাঝেই তাহার দর্শন 
মিলে। মন্দিরে সে ঘোড়া ছুটাইয়! আসে, ভক্তি-ভরে পূজা! অর্চনা! 
সম্পন্ন করে। দীনছুঃখীদের দু'হাতে বিলায় টাকাকড়ি। তারপর আবার 

ঠহাং ঘোড়া! ছুটাইয়। মিলাইয়া যায় বনমধ্যে। 
পরিচয় তাহার কাহারে জান! নাই। ভাবভঙ্গী দেখিয়া! সাহস 

করিয়া কেহ কিছু জিজ্ঞাসাও করে না। যেমনি আকশ্মিকভাঁবে সে 
উপস্থিত হয়, তেমনি হয় অন্তহিত। 

পাশের বটগাছের শাখায়, ঘোড়া কাঁধিয়! রাখিয়! লোকটি মনিরের 
সিঁড়িতে উঠিতে যাইবে, হঠাৎ কাণে পশে এক ভিখারী বালকের 
করুণ কান্না। ক্ষুধার যন্ত্রণায় সে অধীর! জননী কত করিয়৷ বুঝান, 
কিন্তু ছেলেকে শান্ত করানে। যায় কই ? 
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যোদ্ধবেশী আগন্তক থমকিয়া দাড়ায়। দেধদর্শনের গুরুতেই এ 

'আবার কোন্ অলক্ষুণে বাধা । 

আগাইয়া গিয়া রোষকষায়িতনেত্রে বালকের মাতাকে বলে, 
“এই রাত্রে কাছুনে ছেলেটাকে কেন এখানে টেনে এনেছে! ? যদি 

নিয়েই এসেছো, তো চুপ করিয়ে রাখতে পারোন৷ ? এট! তোমার 

ঘর বাড়ী নয়, মন্দির। লোকে দেবতার পুজে! দেবে, না বসে বসে 
এ অসভ্য ছোড়াটার নাকী কাম্সা গুন্বে ?” 

নারীর ক বেদনায় ভরা। উত্তর দেয়, “বাবা, ছেলেটাকে চুপ 
করিয়েই তো! রাখতে চাষ | কিন্ত্র তা পারছি কই? আর ওরই 

বা! দোষ কি বল? আজ ছুদদিন পেটে একটা দানাও পড়েনি । মন্দিরে 

এসে, প্রসাদ পাবার আশায় বসে আছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা । এবার আর 

ধৈধ্য রাখতে পারছে ন1।” 
"দিন খাওয়া হয়নি! কেন? তোমরা কোথা থেকে আসছে৷, 

বলতে। ?”-_ লোকটির স্থর এবার অনেকট! নরম। 
“পোধ না থেকে ।” 

“সে কি! সে যে অনেক দূরের পথ । নিজের গী থেকে এতদুর 
কেন চলে এসেছে ?” 

“সাধে কি আসতে হয়েছে বাব? ছেলেটার কপাল মন্দ, তাই। 
 দশখান| গায়ের লোক জানে, আমাদের গোল! ভর! ধান ছিল, 

গোয়ালে ছিল গরু মোষ,» 
“তবে সে সব ছেড়ে, কেন মরতে এলে এখানে ? 

অশ্রুরুদ্ধ ক নারী উন্তর দেয়, “বাবা, কি আর তোমায় বলবো, 
সে এক চরম দুঃখের কাহিনী । প্রায় একমাস আগে, এই ছেলের বাবা 
মার! ধায়। সেদিন থেকে, আমার কপাল ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাতি 
বৈরীরা ষড়যন্ত্র গুরু ক'রে দিলো । জোর ক'রে করলো! ভিটেমাটি 
ছাঁড়া। সর্বস্বান্ত ও নিয়াশ্রয় হয়ে শেষটায় এ বালককে নিয়ে হলাম 

উদেশাস্তরী । 
1০ 



ভক্ত নামদ্বে 

“আহ! সব কথা আমায় খুলে বলতো! আগে বল, কি ক'রে 
তোমার স্বামীর মৃত্যু হলো ?” 

“রাজসরকারের সেনাদলে সে কাজ করতো। সেদিনকার রাতে 

সঙ্গে ছিল আরো চুরাশী জন সওয়ার । পোধ্নার জঙ্গলে এসে খাওয়! 

দাওয়ার শেষে কেউ বিশ্রাম করকে, কেউ ঘুমুচ্ছে, এমন সময় তাদের 
ওপর ডাকাত পড়লো । অতফ্িত আক্রমণে নিহত হ'ল জবাই! 
আমার স্বামীও প্রাণ হারালে। 1” 

অভ্াগিনী রুদ্ধ কান্নায় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে৷ তারপর নিজেকে 

কিছুটা সামলাইয়1 নিয়া, আচলে চোখ মুছিয়া বলিতে থাকে, "জ্ঞাতিবা 
আমাদের দূর ক'রে দিয়েছে ঘর থেকে। তাই আজ দুমুঠে অন্ধের 
কাঙাল হয়ে এ ছেলেকে নিয়ে দোরে দোরে ঘুরছি। আচ্ছা বাবা, 
বিনা অপরাধে পঁচাশী জন মানুষকে এক দিনে হত্য। ক'রে ফেলে, 

এমন দানবকে ভগবান কেন সৃষ্টি করেছেন? একথাটা কি আমায় 

বুঝিয়ে দিতে পারো? কত নারা বিধব। হলো, কত শিশু হলে! 
সেদিন পিতৃহার। ! এদের সবার দীর্ঘশ্বাসে সে নরপশু কি জ্বলে পুড়ে 
খাক্ হয়ে যাবে না?” 

ছুঃখিনীর দীর্ঘশ্বাসে ভরা এই অভিশাপ আগম্থুকের উপর হানে 

তীব্র কষাথাত | 

মুহূর্তমধ্যে মুখ তাহার পাগুর হইয়া উঠে, হাত পা থর্থর্ কগিয়া 
কাপিতে থাকে । সর্বনাশ ! এতো শুধু এ রমণীরই হুঃখের কাহিনী নয়, 

এ যে তাহার নিজেরই পৈশাচিক ছুক্কৃতির ইতিহাস ! 
সেদিনকার নরমেধ যজ্ঞের হোতা যে সে নিজেই। তাহারই 

চালিত দশ্থ্যদল করিয়াছে এ হত্যাকাণ্ড! রক্তাক্ত, বীভত্স সেদিনকার 
সে দৃশ্য! মনে পড়িলে আজে শরীর শিহরিয় উঠে | 

বিধবার আকুল ক্রন্দন আর থামিতে চায় না। বক্ষে তাহার আজ 
তরঙগিয়। উঠিয়াছে ছুঃখের পাথার। 

দস্থ্যর পক্ষেও এই আ্ি সহ কর! কঠিন। হৃদয়ে কেবলি 
৬ 



ভারতের পাধক 

জবলিতে থাকে অনুতাপের জ্বাল । সাপের মত কিল্বিল্ করিয়। 

উঠে চিন্তারাশি। কে জানে, তাহার পাপাচারের ফলে এই নারীর 
মত কত অভাগিনী হুইয়াছে নিরাশ্রয়, কত সখনীড় হইয়াছে বিনষ্ট। 

নাঃ আর নয়। এই দুষ্কৃতিভরা জীবনের বোঝা আর সে বহিয়। 

বেড়াইবে না। লুষ্টন, গুহদাহ, হত্যা, একটির পর একটি কত 
অপরাধই না সে করিয়াছে। ঝরিয়াছে অসহায় মানুষের অশ্রজল। 

তারি সঙ্গে ন।মিয়া আসিয়াছে দীর্ঘশ্বাস আর অভিশাপ । তাই তো 

মাঝে মাঝে পাপ শ্থলনের জন্য সে ছুটিয় আসে আন্বোধিয়ার 
এই মন্দিরে । 

কিন্তু দেবীর কৃপা কি মিলিয়াছে? পাপবাসন! কি ধুইয়া 
মুছিয়। গিয়াছে? কই, তাহাঁতে। হুয় নাই? অর্থের লালসা, হত্যার 
উদ্মাদন। তেমনি রহিয়। গিয়াছে । কিন্তু এবার থামিবার পাল।। এই 

ঘণ্য জীবনের উপর টানিয়া দিতে হইবে বিরতির যবনিক]। 

কাছেই দেয়ালের গায়ে ঝুলানো রহিয়াছে মন্দিরের সেবকদের 
পন্য কর্তনের তীক্ষ কাটারি। ইহার একটি টানিয়। নিয়া মন্দিরের 
ভিতর সে ঢুকিয়া পড়ে। মুহূর্তমধ্যে এ কাটারি বসাইয়। দেয় নিজের 
গলায় ফিন্কি দিয়ে ছোটে রক্তধারা, ছড়াইয়! পড়ে বিগ্রহের অঙ্গে 

আর পুজার বেদীতে । 
একি উন্মাদের কাণ্ড! মন্দিরের পুরোহিত ও সেবকেরা হস্তদস্ত 

হইয়| ছুটিয়া আসে। শুরু হয় প্রবল ধস্তাধস্তি। 
ক্ষত তেমন গভীর হতে পারে নাই, লোকটি তাই এবারকার মত 

বাচিয়া গেল। কিন্তু আত্মহত্যার এই অপচেষ্টার মধ্য দিয়] বিগ্রহকেও 

ষ সে অপবিত্র করিয়। ফেলিয়াছে ! 
সবাই মিলিয়! জোর করিয়া তাহাকে দেবীর মন্দির হইতে বহিদ্কৃত 

₹রিয়! দিল। 

অনুশোচনার আগুন স্বলিয়! উঠিয়াছে, দস্থ্ার জীবনে | আসিয়াছে 
রং 
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রূপান্তরের মহালগ্ন। আস্বোধিয়া ছাঁড়িয়া তখনই দে বাহির হইয়া 
পড়ে পন্ধারপুরের পথে । 

অন্তরে জাগে তীব্র বেদনা ও আগ্তি। কোথায় তুমি কলুষহারী 
প্রভু? কোথায় তোমার চির অমৃতলোক ? দুই নয়নে অশ্রু ঝরার 

আর বিরাম নাই। কীদিতে কীদিতে প্রভূ বিঠঠলজীর চরণতলে সে 
গ্রহণ করে পরমাশ্রয়। 

নরহত্য! পরিণত হয় নান-প্রেমের মহাচিরণে। নামকরণ 

হয়-নামদেব । অন্ধ শতকেরও উপর, মুরাঠার জনজীবনে এই 
মহাসাধক অপুর্ব প্রভাব বিস্তার করেন। 

অনাথিনী বিধবার আকুল ক্রন্দন সেদিন উদ্মোচিভ করে এঁশী 
লীলার এক নৃতনতর দৃশ্াপট । দস্থ্যর উর জীবনে উৎসারিত করে 
ভক্তির ভাবগঙ্গা। এ গঙ্গায় অবগাহন করিয়] কৃতার্থ হয় লক্ষ লক্ষ 

নরনারী। 

জ্ঞানদেবু ছিলেন মারাঠার ভক্তি-আন্দলনের পথিকৃত পন্থান- 
পুরের বিঠঠল জন্প্রদায়ের প্রধান নেতা। বিরাট প্রতিভা ও ভক্তি 
রশ্বর্য্োর অধিকারী তিনি। কিন্তু ভক্তি আন্দোলনকে জনজীবনের 
সর্বস্তরে বিস্তারিত করার স্যোগ তেমন পান নাই, কারণ হল্লায় 

হইয়া তিনি জন্বিয়াছিলেন। উত্তর কালে তাহার ব্রত উদযাপনের 

ভার পড়ে নামদেব আর তুকারামের উপর | 

ভ্তানদেব গড়িয়া তোলেন জ্ঞানমিশ্র! ভক্তির আন্দোলন, আর 

নামদেব আনয়ন করেন শুদ্ধ! ভক্তি। উভয় সাধকেরই এ ভক্তিধারার 

সিঞ্চনে সার! মহারাষ্ট্র তৃপ্ত হয়। 

নাঁমদেব বয়সে জ্ঞানদেব হইতে কয়েক বশুসরের ছোট ছিলেন। 

জ্ঞানদেবের অকাল মৃত্যুর পর তিনিই হন দাক্ষিণাত্যের ভক্তিধর্দের 
উৎস, আর এই ধর্ম প্রায় চুমা বসুর তিনি প্রচার করিয়া যান। 
পন্ধারপুরের হিঠঠল অপ্প্রদায়কে দীড় করান দৃঢ় ভিত্তিতে 



শার০৩র পাবধক 

ত্রয়োদশ শত্তকের মধ্যভাগ হইতেই বৈষ্ণব-তীর্থরূপে পন্ধারপুর 
প্রসিদ্ধ হয়। জ্ঞানদেব, নামদেব, একনাথ ও তুকরামের প্রচারের 

মধ্য দিয়া ছড়াইয়া পড়ে প্রভূ বিঠঠলজীর মাহাত্মা। ইহার ফল হয় 
স্বন্দর প্রসারী। মহারাষ্ট্রে অধ্যাতবুজীবনে এমন এক ধর্ম আত্মপ্রকাশ করে 
যাহা জাতিবর্ণনিধিশেষে সকলকে বৈষ্ণবীয় ভক্তির অধিকার দেয়! 

পন্ধারপুরে প্রাপ্ত এতিহাসিক নিদর্শন হইতে কিন্তু প্রমাণিত হয়, 
প্রাচীনকালে এখানে শৈব উপাসকের প্রভাবই ছিল বেশী। অনেকের 
মতে, এখানক্যর তীর্থাধিপতি বিগ্রহও আদিতে ছিলেন শিব । 

প্রাচীন মন্দিরের প্রধান পূজারী ছিলেন আচার্য্য পুগুলিক। কর্ণাট 
হইতে তিনি এস্থানে আসেন এবং অসাধারণ যোগবিভূতিসম্পন্ন 
মহাপুরুষ বলিয়া চারিদিকে খ্যাত হুইয়া উঠেন | 

আচার্য পুণগুলিক কিন্তু শিব ও বিষুঃ উভয়েরই উপাসক ছিলেন । 
তবে উত্তরকালে বিশেষ করিয়া পদ্ধারপুরের কৃষ্ণবিগ্রহ বিঠঠলজীর 
মাহাত্যই তিনি প্রচার করিতে থাকেন। ভক্তিবাদী বিঠঠল সম্প্রদায় 

ই'ছারই নেরুত্বে সংগঠিত হইয়া উঠে এবং ভক্তিবাদের প্রচার ও 
নামকীর্তবনে ব্রতী হয়।১ 

পরবর্তীকালে ভক্ত নামদেবের সময়েই পন্ধারপুরের এই কীর্তন- 
সমাজের মর্ধ্যাদা ও প্রভাব বাঁড়িয়। যায়। এখানকার সাধকদের 
কেন্দ্র করিয়] ভক্তির প্রবাহ দিকে দিকে ছড়াইতে থাকে । 

১২৭০ খুষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রের এক ক্ষুদ্র গ্রাম-নরসিংহপুরে নামদেব 

১। এই প্রসঙ্গে পন্ধারপুর বিগ্রহ বিঠলঞ্ী সম্পর্কে ডক্টর পি, আর, 
ভাগারকরের একটি মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ভিনি বলেন, কৃষ্ণবিগ্রহ 
বিঠঠলজীর নামের অন্ততম বিষেষণ পাওুরঙ্গ বা.ঞুভ্রবরণ। এই বিশেষণের 
মধ্য বিষ] বিঠঠল সম্প্রদায়ের ভক্তগণ প্রচার করিয়াছেন যে, শিব ও কঃ 
একই প্রমতত্বন্ূপে বিরাজমান । দ্রঃ মিষ্টিসজম্ ইন মহারাই্র--আর, ডি, 
রানাড়ে £ পৃঃ ১৮৩ 

২১] 



ভক্ত শামদেব 

ভূমিষ্ঠ হন। কোন অভিজাত বা বিত্তবান পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ 
করেন নাই। পিতা দামাশেট নিন্ববর্ণের এক নগণ্য দরজি | হাটে 
বাজারে নিজের সেলাই করা জামাকাপড় বিক্রয় করিয়া! কোনমতে 
তাহার সংসারের ব্যয় নির্ববাহ হয়| 

শিশুপুত্র ভুমিষ্ হওয়া মাত্র দরজি দামাশেট ছুটিয় যান ব্রাহ্মণ 
পাড়ায় । 

বাবাজী এখানকার এক প্রসিদ্ধ গণৎকার | শ্রামে কোন শিশু 

জম্মিলেই লোকে তাহার কাছে উপস্থিত হয়। বুদ্ধ ব্রালণ খড়িপাতি 

নিয়া বসেন, বলিয়া দেন শিশুর ভবিষ্যৎ | 

দামাশেট প্রণাম করিয়া কহিলেন, “বাবাজী, দয] ক'রে এ দাসকে 

বলে দিন, ছেলেটি আমার প্রকৃত মানুষ হবে তে1? দীর্ঘজীবী হবে 

তো? ছুঃখে দারিপ্র্যে এমনিতেই তে! দিন চল্ডেনা, তার ওপর ছেলে 

যদি সগ্পথে ন1 থাকে, ছুটে! পয়সা রোজগার না করে, তা হলে বুড়ো 

বয়সে দাড়াবে! কোথায়? আর স্বল্লায়ু যদি হয়, সে আঘাতেই বা সহ 

করবে! কি ক'রে ?” 

গণনা গুরু হয়! কিছুক্ষণ বাদে বাবাজী সশ্মিতহান্টে কহেন 
“দামশেট, তুমি দেখছি মহা! ভাগ্যবান । তোমার এ ছেলে হবে 

বিপুল এশর্ধোর অধিকারী । ভেবোনা, দীর্ঘজীবনও সে পাবে ।” 
“কাঙালের ঘরে আসবে এতো ধন দৌলৎ ? বাবাজী, এ আপনি 

কি বলছেন? ভাল করে দেখুন । ভুল হয়নি তো ?” 
“না বাবা, গুরুকৃপায় গণনায় কখনো! আমার ভূল হয়না। তবে 

কি জানো, তোমার ছেলে ধে ধরণের ধনরতু আনবে, তা দিয়ে তোমার 

বৈষয়িক ঢুঃখকষ্ট কখশে। ঘুচবে না। এ জাতক অধিকারী হবে 

আধ্যাত্ম-এশর্ষের। অতুল ভক্তিধন সে অর্জন করবে। ভক্তিচন্দনে 
চচ্চিত ক'রে গাথবে অগণিত অভঙ-পদের মাল।। এ পবিত্র মাল। 

কণ্টে পরে তৃগু হবে দেশের জনগণ |” 
গুত্র বিত্তবিষয়ের মধ্যে জড়িত হইবে ন1, ধন উপাঙ্ভনে থাকিবে 

জাঃ সাঃ (৬) € | ৬৫ 



ভাস্বতের সাধক 

তাহার. বিভৃষ্ঠা। বেশ তো; তাহাই যদি বিধিলিপি হইয়া থাকে তো 
দামাশেট মনে কোন খেদ রাখিবেন দা। 

দামাশেট দরিদ্র গৃহস্থ বটে, কিন্তু টাকা কড়ির লোভ তাহার 

প্লাই। সংপথ হইতে একটি দিনের তরেও তাহাকে কেহ বিচ্যুত হইতে 
দেখে নাই। উথানে পতনে, সুখে দুঃখে ভগবানের চরণেই চিরদিন 

আত্মসমর্পণ করিয়া! আছেন । পুত্র বিভ্তের অধিকারী নাই-বা হইল! 
সে সং হোক, ধর্ম্দপথে থাকুক, তবেই হইবে দামাশেটের তৃপ্তি 

গণতকারের এই ভবিব্যদ্বাণী কিন্তু ফলিতে দেখ! যাঁয় নাই। বয়স 

বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বালক মহা দুর্দান্ত হইয়া! উঠে। তারপর সংসগ- 

দোষে পরিণত হয় এক ছুদ্ধীধ দুন্্যতে । নরঘাতকরূপে এ অঞ্চলে 

কুখ্যাত হইয়া উঠে। 

পুত্রের কুকীন্তির কথা প্রায়ই বুদ্ধ দামাশেটের কাণে আসে। 
সার! অন্তর ব্যাথায় ভরিয়া! উঠে । ভগবানের চরণে আতন্তি জাঞানে 

ছাড়া আর যে তীহার কিছু নাই। 

আম্বোধিয়! মন্দিরের সেদিনকার এ অশ্বারোহীই দরজী দামাশেটের 
পুত্র সেই দস্থ্য। আর্ত বিধবা আর তাহার স্বামীহস্তায় সেদিনকার এ 
নাটকীয় সাক্ষা ঘটায় এক অঘটন ! দন্থযুজীবন হইতে বাহির হইয়া 
আসে এক পরম বৈষ্ণব । 

পন্ধারপুর বিঠোবা-মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়। এ সময়ে ভক্তিসাধকদের 
'ষে মধুচক্র গড়িয়া! উঠিয়াছিল, নামদেব আত্মপ্রকাশ করেন তাহারই 
মধ্যমণিরূপে | 

জ্ঞানদেবের অপূর্বব ভক্তিরসাশ্রিত রচন! 'জ্ঞানেশ্বরী' এ সময়ে 

প্রকাশিত হুইয়াছে, বিঠঠল সম্প্রদায়ের মুখপাত্রন্ূপেও তিনি পরিচিত 

হুইয়! উঠিয়াছেন। ভক্তি-আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি করিতে পন্ধারপুণে 
সর্মাগত হইতেছে বিশিষ্ট সাধকের দল | নামদেবও আসিয়। এই সঙ্গে 
যোগ দিলেন। 

সত 



ভক্ত নানদেব 

পাপ, কলুষময় যে জীবন পশ্চাতে ফেলিয়া আসিস্রাছ্বঁ তাহা 
নিঃশেষে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে । এজন্য তরুণ ভক্ত নামদেবের 
চেষ্টার অবধি নাই। 

দিনের পর দিন অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হয় তাহার সংস্কারের 

বীজ। প্রভু বিঠঠলজীর রূপামৃত পানে, আর নাম সঙ্গীতে থাকেন 
তিনি সদা বিভোর । কৃচ্ছুব্রত, ধ্যানজপ ও স্তুতি কীর্তনের মধ্য দিয় 
দিনের পর দিন আগাইয়া চলে দুশ্চর সাধন! । 

মন্প্রাণ দিয়া নামদেব ভজন পুজন করিয়া চলিয়াছেন, কিন্তু 
প্রভূর কৃপা লাভের সৌভাগ্য হয় কই ? বারবার মনে জাগে আলোড়ন, 

চিম্ময়ধামের দুয়ার আজে! তো নয়ন সমক্ষে উন্মুক্ত হইতেছে না। 
সেদিন আরতি ও নৃত্য-কীর্তন জবেমাত্র শেষ হইয়াছে, মন্দিরের 

অলিন্দে বসিয়! গিয়াছে আনন্দের হাট । 

পরমভাগবত জ্ঞানদেব ভ।বাবিষ্ট। অর্ধনিমীলিত নয়নে তিনি 
বসিয়া আছেন। তাহার চারিদিকে গোর। কুমহার, সম্থ প্রভৃতি 
বিশিষ্ট ভক্ত সাধকের দল। সাধন! ও সিদ্ধির নানা তথ্য এবং তত্ব 

এই আসরে আলোচিত হইতেছে। 
গোর] কুম্হার পন্ধারপুর সমাজের এক সর্বজনমান্য ভক্তিসিদ্ধ 

মহবাপুরুষ। এ অঞ্চলের জনদাধারণের মধ্যে এই প্রবীণ সাধকের 
সিদ্ধাইরও খ্যাতি আছে প্রচুর । প্রসঙ্ক্রমে জনৈক ভক্ত আবদারের 
স্থরে তাছাকে কহিলেন, “গোর! চাচা, একট প্রশ্ন আমার রয়েছে। 
কপ] করে যদ্দি উত্তর দেন, তবে নিবেদন করি ।% 

“সে কি কথা বাবা, যে ছুটো দিন বেঁচে আছি, তোমাদের কল্ল্যাগ 
ক'রেই যে যেতে চাই। বল বল, কি তোমার প্রশ্ন,” ন্পেহে ভক্তটির 
দিকে তাকাইয়! গোরা উত্তর দেন। 

লোকটি চতুর। হাসিয়া বলে, “নগণ্য লোকের এ এক অতি 
নগণ্য প্রশ্ন, গোরা চাচা। কিন্তু কথা দিতে হবে-_আপনি এর উত্তর 
আমায় দেবেনই। প্রতিশ্রুতি না পেলে আর এগুবোনি 1৮ 

ষ৭ 



ভারতের সাধক 

গোরা'হাসিয়! কহেন, “আচ্ছ! বাবা, বল। কথা দিচ্ছি সাধ্যমত 

জবাব অবশ্থীই দেবো ।” 

«পন্ধারপুরের এই ভক্তসভায় বিশিষ্ট সব সাধকেরাই রয়েছেন! 

কিন্ত্র এর! ভাগবত সাধনায় কোন্ স্তরে কে অধিচিত, বিশেষ ক'রে 

ভক্তিজিদ্ধ হয়েছেন কারা, আমাদের খুলে বলুন ! 

“এর কোন প্রয়োজন আছে বলে তো মনে হয় না!”-_-গোরার 

মুখভাব গম্ভীর হইঝা। উঠে। | 

“আপনি সিদ্ধ মহাপুরুষ । আপনার মুখ থেকে এ তথ্য জেনে 

নিতে পারলে আমাঁদের সুবিধে হয়--এই নৃতন সাধকদের মধ্যে ধীরা 

কৃতী, তাদের চরণে শরণ নিয়ে ধন্য হতে পারি।” 

«এ কি অদ্ভুত প্রশ্ন তোমার, বাব! ! প্রকাশ্যে করতে হবে প্রভুর 
সাধকদের ধাচাই? না-_নাঁ, তা হয়ন।, এ যে ওদ্ধত্য ছাড়া আর কিছু 

নয়! আর কোন প্রশ্ন থাকে তে। বল ?” 

মার্জনা করুন, গোর] চাচা। সত্যি বলছি, আমার এই প্রশ্ন 

ওদ্ধত্যের লেশমাত্র নেই। সংসারের তাপদ্ুখ ক্লিট পথিক আমর] | 
সঠিকভাবে জেনে রাখতে চাই-_পথের বাঁকে বাঁকে কোথায় আছে 

বনস্পতির ছায়া। শরণ-ধন্্ম ছাড়া! আমাদের মত জীবের উপার কই ? 

গতি কই? তাই এ আশ্রয়দাতাদের চিনে রাখতে চাই ।” 
গোরা এবার মৃদু হাসলেন । ধীরকণ্ে কহিলেন, “তোমার কথায় 

যুক্তি আছে কি নেই তা নিয়ে আর বিচার করবে! না। কারণ, ভোমায় 
প্রতিশ্রত দিয়ে ফেলে আমি আজ আটুকে গেছি! বেশ, এখানকার 

সাধকদের সম্বন্ধে আমি তোমাদের কিছু বলবে! ! কিন্তু বাবা, জেনে 

রেখে, আমি কুমারের ছেলে, কোন হাড়ি আগুনের তাপেকি 

রকম পুড়ছে--তাই শুধু বলতে পারি)” 

কিছুক্ষণ নয়ন মুদিয়া থাকিয়া গোরা কুম্হার অবলীলায় বলিয়া 
দিলেন, কে কোন্ অবন্থ! লাভ করিম়ীছেন | 

শ্ানদেব প্রভৃতি সাঁধকদের প্রশংসা করার পর তিনি কহিলেন, 



ভক্ত নামদেব 

“বিঠঠল সম্প্রদায়ের মধ্যে নবীন ভক্ত নামদেবই রয়েছে এখনে! কিছুটা 
কাচা। প্রথম জীবনের সংস্কার আর দেহাত্ববুদ্ধি এখনে! তার ধায় নি__ 
ভক্তিসাধনার আধার হিসাবে অর্জন করেনি উপযুক্ত সামর্থ্য |” 

সভার এককোণে, নামদেব ভক্তি-নভ্রচিত্তে করজোড়ে বসিয়! 

আছেন। বর্ষীয়ান, সিদ্ধ সাধক গোরার এই মন্তব্য তীক্ষ শায়কের 
মত তীহার বুকে বিধিল। সারা মুখ হইয়া উঠিল পাগুর। 

গোর! কুহমার শক্তিমান মহাপুরুষ । সবাই জানে, তাহার কথা 
অভ্রান্ত নামদেব তখনি ভাবিতে বসিলেন--সত্যিই তো, জীবনে 

তাহার অমূতলোকের বার্তা আজো পৌছে নাই। আকুল হইয়া কত 
কারদিতেছেন, কিন্তু প্রভুর বিঠোবা তো দর্শন দিতেছেন ন1। হাদয় 
আজো ভাগবত জ্যোতিতে উন্ভাসিত হইয়। উঠে নাই ! 

অন্তরে জাগিয়া! উঠে তীব্র অনুশোচনা । যে অমৃত আস্বাদন 
করার জন্য এত কৃচ্ছু ব্রত, এত জপতপ করিলেন, ভাগ্যদোষে সবই কি 

ব্যর্থ হইয়া গেল ? 

অন্তর্দাহ ও নৈরাশ্যে নামদেব মুহাযান হইলেন । 

রাত্রি ক্রমে গভীর হয় । ধন্মকথা ও আলোচনার শেষে একে একে 
সবাই মন্দির ত্যাগ করিয়। যান। 

নামদেব নতশিরে গিয়া দাড়ান ভক্তচুড়ামণি জ্ঞানদেবের সশ্মুখে | 
কীদিয়। কহেন, “প্রভু, বড় আশী৷ ক'রে বিঠঠলজীর চরণে আমি শরণ 
নিয়াছিলাম। অন্তরের ব্যাকুলতা নিয়ে ডেকেছি তীকে দিনের পর 

দিন, রাতের পর রাত। করেছি কত কৃদ্ছু-সাধন। কিন্তু কই, কৃপা 
তো আজো পেলাম না? আপনি একটু মুখ তুলে চান। দীক্ষ! দিয়ে 
এ অধমের প্রাণ বাচান।৮ 

স্েহপূর্ণ স্বরে জ্ঞানদেব কহিলেন, “ভাই, শান্ত হও! বিঠোবার 
আডিনায় পড়ে আছে।। তোমার আবার ভয় কি? আমার থেকে 
যা সাহাধ্য পাবার তা সব সময়ই তুমি পাবে। কিন্ত ভাই, তোমার 
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চিহ্নিত শুরু আমি নই। তোমায় ঘেতে হবে পরমভাগবত বিশোয়া, 
খেচরার,রাছে। তার কাছ থেকেই মন্ত্র দীক্ষা নিতে হবে। তবেই 
তোমার জীবনে উৎসারিত হবে এঁশী প্রেমের অমৃত-নিঝ'র |” 

সাধক বিশোয়া৷ খেচরা! আগে ছিলেন জ্ঞানবাদী | জ্ঞানদেবেরই 
কপায় কিছুদিন আগে তিনি রূপান্তরিত হইয়াছেন এক ভক্তি সিদ্ধ 
ম্হাপুরুধরূপে 

অচিরে নামদেব বাপি গ্রামে, বিশোয়ার কাছে উপনীত হন 

সাশ্রুনয়নে মাগেন মহাত্ার কৃপা । 

করজোড়ে মিনতি জানাইয়া কহেন, "বাবা, নিজের আমার 
স্কৃতি বলতে কিছু নেই। অধম, দুরাত্বা আমি। সারা জীবন কেটেছে 
দন্ট্যবৃত্তি ক'রে । এমন সাহস নেই যে, আপনার কৃপা ভিক্ষা করি। 

দয়াল জ্ঞানদেব আজ পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনার কাছে। কিন্তু বাবা, 
আমার পাপের কলঙ্ক মুছে যাবে তো? পাবো তে৷ বিঠটলজীর 
কুপা-প্রসাদ ?” 

ভাবাবিষ্ট বিশোয়া থেচর1 ধীর পদে তীর দিকে আগাইয়া 
আসেন । তখনি রচনা করেন এক অভউ.। এই সঙ্গীতের ভিতর দিয়া 

নামদেবের প্রশ্নের উত্তর মিলে £ 

--নিষ্ঠাভরে ক'রে যাও প্রীভগবানের ধ্যান, পর্ববতপ্রমাণ পাপের 
ভূপও যে তাতে হয় ভন্ীভূত। এই ধ্যানেরই মাধ্যমে সাংসারিক 
জীবনের ঘত কিছু পাপ কলুষ নিঃশেষে যাবে ধুয়ে মুছে । বিশোয়ার 

বাদী শোন, হে নামদেব, সৌভাগ্যের তোমার থাকবে না সীমা, যদি 
পাও এই ভগবত-সরণির সন্ধান' !--অভঙ ৩। 

নামদেবের দেহ তখন প্রেমভক্তির রসাবেশে ঘন ঘন কম্পিত 

হইতেছে, নয়নে ঝরিতেছে পুলকবারি। নিবেদন করিলেন, প্বাবা, 

এ সন্ধান যে তোমাকেই বলে দিতে হবে। তোমার কপাঁলাভের গ্রন্যই 
তো! এখানে আজ এমন ক'রে ছুটে আসা ?” 
শ9 



ভক্ত নামের 

“ভয় নেই, নামদেব। তোমার অন্তরে আজ ভগবৎ-প্রেমের যে 
আগুন জ্বলছে, অচিরে তাতে দগ্ধ হবেধত কিছু অজ্ঞান আর অহস্কার। 

নির্মোহ, নি্ৃলঙ্ক হৃদয়বদীতে জানন্দে এসে বসবেন বিঠঠলজী | 

বস, এ কাজে সাহায্যের জন্য তোমায় আমি দীক্ষা দেব। আশীর্বাদ 

করছি, তোমার পরম প্রাপ্তি হোক্। 

মহাপুরুষের দীক্ষা আশীর্ববাদের ফল ফলিতে দেরী হয় নাই। 
বাসি গ্রামে বসিয়া নামদেব যে সাধনায় ব্রতী হন, তাহা সার্থক 
হইয়। উঠে। বিশোয়ার এক অভঙে ইহার ইঙ্গিত পাই £ 

--বিশোয়। থেচরার কাছ থেকে শোনা যায় আসল তত্ব। তীর 

দৃষ্টির সামনে, সারা! বিশ্বচরাচরে দীপ্যমান রয়েছেন তীর পরম প্রভু । 
এ বিশ্বের জলে আর স্থলে, প্রস্তরে আর বুক্ষলতায়, পিপীলিকা 

থেকে সর্বেবাত্তম জীবের মধ্যে রয়েছেন তিনি ওতপ্রোত। বিশোয়া 

খেচরা৷ করছে ঘোষণা-_সার! বিশ্বই হচ্ছে শ্রীভগবানের মুন্তি। এই 
উপলব্ধির মহামন্ত্রই দিয়েছে সে নামদেবের কাণে, নামদেবের শিরে 

রেখেছে নিজ হস্তের কল্যাণ পরশ, অপসারিত করেছে তার খগুৰোধ, 

টেনে তুলেছে তাকে একীভূত পরম রসসত্বায়। ভাগবত রসের 
আনন্দে উচ্ছল হয়ে বিশোয়া বলছে আজ সবাইকে- প্রভু জ্ঞানদেবের 
প্রেমের শিখায় একদিন সে ভ্বালিরে নিয়েছিল তার সাধন জীবনের 
দীপালোক, সেই আলোকেরই পুণ্য পরশ আজ সে বুলিয়ে দিল ভক্ত 
নামদেবের জীবনে 1'--অভঙ ৪ 

প্রেমভক্তির অপরূপ আলোকের দীপ্তিতে ভাম্বর হইয়া? উঠে 
নামদেবের সাধনজীবন। অচিরে চিন্ময় লোকের ছুয়ার তাহার সম্মুখে 
উদ্দুক্ত হয়, বিশোয়ার কৃপায় হন অণ্তকাম। ভক্তিসিদ্ধ তরুণ 

সাধকের দিব্য দৃষ্টিতে সর্বত্র স্ফুরিত হইতে থাকে শ্্রীভগবানের রসময়, 
নয়নাভিরাম রূপ। 

বাসি হইতে ফিরিয়া আসিয়াই নামদেব গোর! কুম্হারের কাছে 
৭১ 
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।শগ্স। ৬শ।হত গণ । ।নবেদন করেন, বিশোয়া খেচরার কৃপা তিনি 

পাইয়াছেন। দীর্ঘ কচ্ছু ব্রত ও সাধনার ফলে লাভ করিয়াছেন দিব্য 
অনুভূভি। এবার তিনি বর্ষীয়ান মহাপুরুষ গোরার আশীর্বাদ প্রার্থী । 

. ভ্ক্তপ্রবর গোরার রচিত এক অভঙ-গানে এই সাক্ষাতের তথ্য 

পরিবেশিত হইয়াছে £ 
_-ভক্ত জ্ঞানদেব আর নামদেবের জন্গুখে বসে গোর! একদিন 

পরথ করেছিলেন সধুদের, যাচাই করেছিলেন তীদের অধ্যাত্বজীবনের 
উত্কষ। নামদেবকে তখন তিনি বলেছিলেন--কাচা ভাণ্ড। কিন্তু 

এবার যখন সে উপনীত হলে তার কাছে, প্রসন্নতায় ভরে গেল 

গোরার হৃদয় । নামদেবকে বললেন ডেকে,_ গোরা আর নামদেবে 

নেই কোন প্রভেদ। আরো জানিয়ে দিলেন নামদেবকে - তীর সমগ্র 

সত্তা প্রতিফলিত হয়েছে আয়ত দুটি নয়নে, ভাগবত জীবনের উপলব্ধি 
ঝলসিয়ে উঠেছে নয়নতারায় ।”-_-অভঙ ১। 

প্রসমোজ্ৰ্বল হাসি হাসিয়া গোরা কুম্ছার নামদেবকে বুকে টানিয়! 
নিলেন, দিলেন সাধনপথের নুতনতর পাথেয় । 

গোরার স্বরচিত একটি অভঙ হইতে প্রমাণিত হয়, ভক্ত নামদেব 

তাহার নিকট হুইতেও অধ্যাত্মসাধনার নিগুঢ় নির্দেশ কিছুটা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন £ 

--দাধক গোরা তার কাণ ভরে শুনেছে অনাহত ধ্বনি । সানন্দে 
ঘোষণা করছে সে এই জন্পগৌরব | ন্বয়ং বেদ পরম প্রভুর বর্ণনায় 
হয়নি সমর্থ, নিশ্চল হয়ে দীড়িয়ে আছে এই অন্তহীন প্রবাহের 
সম্মুখে । গোরা কুম্হার নামদেবকে ডেকে বলেছে-_ওগে। এসো এই 
ন্বোতে কর স্নান, তৃপ্ত হও দিব্যলোকের অন্ুত-রসে ।'_-অভঙ ৩। 

পন্ধারপুর ভক্তসমাজের অগ্রণী সাধকরূপে জ্ঞানদেব তখন 
স্থপ্রতিষ্ঠিত | বিঠঠল ভক্তসমাজের তিনি অবিসম্বাদিত নেতা । কৃপা 
করিয়া! তিনিই সেদিন নামদেবকে বিশোয়া! খেচরার কাছে দীক্ষ নিবার 
শই, 
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ভন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। নামদেব তাই শ্থির করিলেন, এবার 
হইতে স্থায়ীভাতেই পন্ধাপপুরের প্রেমভক্তিময় পরিবেশে থাকিবেন। 

পরমানন্দে দিন কাঁটিবে জ্ঞানদেবের পবিত্র সঙ্গে । 

ইন্টমন্ত্র জপ, বিঠঠলঞ্র নাঁম কীন্তুন আব বৈষ্ণখীর দৈম্যের সাধনা 
_-ভন্তানদেবের নির্দেশে এই তিন ধারায় বহিয়! চলে ভক্ত নামদেবের 
সাধনজীবন । 

জ্ঞানদেবের মঙ্থান গ্রন্থ ভভ্তানেশ্বরী ও অমুতানুব এর খ্যাতি 
এখন ভারতের পিক দিকে ছড়াইয়। পড়িয়াছে। পক্ধারপুরের বিঠঠল 

গক্তদের সাথে মিলিয়। তিনি উৎসারিত করিতেছেন প্রেমভক্তি ও নাম 

কীর্তনের রস.ক্সাত। দিকপাল ভক্তিসিদ্ধ মহাপুক্ষরূপে তিনি সর্বত্র 

কীন্তিত। এ সময়ে তাই দেশের নান! স্থান হইতে তাহার আমন্ত্রণ 

'আ(সতে থাকে। 

তর্থ দর্শনের জন্য জ্ঞানদেখ আগে হইঠেই উতৎস্থক ছিলেন । 

এবার শ্তরযেগমত একদিন বাহির হইয়। পড়েন । পব্িত্রাজনে । সঙ্গে 

চপেন গোরা, বিশোয়! খেচবা, সম্ব* প্রভৃতি অন্তরঙ্গ সাধক । 

নামদেবও ছিলেন এই পরিব্রাজকদের সঙ্গে । ভারতের প্রধান 

তীর্থ ও তপস্তাক্ষেত্রগুলি দর্শনের স্থযোগ পাইয়। অন্তর তাহার অপার 
তৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদে ভরিয়া উঠে। 

পন্ধারপুরে ফিরিয়া আসার পর জ্ঞানদেব বেশীদিন ইহজগতে 
বাস করেন নাই। তাহার তিরোধানের পর হইতে বিঠঠল সমাজের 

নেতারূপে চিহ্নিত হন ভক্তশ্রেষ্ঠ নামদেব। এ সময় হইতে ভক্তি- 
আন্দোলন পরিগ্রহ করে নূতন রূপ নূতন প্রাণশক্তি। 

অন্ধ“ শতান্দীরও অধিক কাল পদ্ধারপুর সাধন কেন্দ্রে অবস্থিত 
থাকিয়া এই সিদ্ধ মহাপুরুষ মহারাষ্ট্রের ভাগবত সমাজকে পরিচালিত 
করিতে থাকেন । 

জ্ঞানদেব ও নামদেব দেশের ভক্তি আন্দোলনকে পরিপুকউ করিয়া 
শর্ত 
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[গয়াছেন। কিন্তু উভয়ের প্রচারিত ভক্তিবাদের তত্ব ও আদর্শের 

মধ্যে পার্থক্য অনেকটা ছিল। জ্ঞানদেব তাহার রচনা, উপদেশ ও 

জীবনলীলার মাধ্যমে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি প্রচার করেন, আর নামদেব 
জোর দেন শুদ্ধাভক্তি, নামতত্ব ও নামকীর্ভনের উপর | 

নামদেবের আরে। এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে। দাক্ষিণাত্যের 
ভক্কিধর্ঘে তিনি আনয়ন করেন এক ব্যাপক সর্বজনীন চেতনা । এই 
চেতনা উদ্বোধিত হওয়ার ফলে ভক্তির প্রবাহ ছড়াইয়া পড়ে সমাজের 
সর্বস্তরে । 

জাতিবর্ণ নিবিবশেষে সকল মানুষকেই এই ভক্তি সাধনায় নামদেব 

আহবান জানান। এই আহ্বান শুধু মহারাষ্ট্রেই নয়, সারা দক্ষিণ 
ভারতেই সাড়া জাগাইয়। তোলে । 

তখনকার দিনে পন্ধারপুর ছিল মহারাষ্ট্রের দেওগিরি রাজ্যের 
মন্তর্গত | নামদেব অভ্যুদয় কালে এই দেওগিরির রাষ্ট্রজীবনে দেখা 
দয় এক বড় দুর্দৈব। 

১৩৭০ খুষ্টাব্দে স্থলতান আলাউদ্দীন খিলজীর সেনাপতি মালিক 

চাফুর এই রাজ্য আক্রমণ করেন । খিলজী বাহিনীর আঘাতে সার" 

দেওগিরি বিপর্ধ্যস্ত হয়, সর্বত্র উঠে তীত্র হাহাকার । 

রাজ। রামদেব রাও বন্দী অবস্থায় দিল্লীতে নীত হন । ছয়মাস কাল 
সেখানে থাকার পর খিলজী সম্রাটের করদ রাজারপে তিনি দেশে 

ফিরিয়া আসেন। দুশ্চিন্তা ও হতাশায় জর্জরিত রামদেব রাও-এর 

তা ঘটে ইহার তিন বংসর পরে। অতঃপর দিল্লীর স্থলতান দেওগিরি 
রাজ্য নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া নেন । 

রাষ্ট্রীয় জীবনের এই বিপর্ধ্যয় মহারাষ্ট্রের সমাজ-জীবনকেও চঞ্চল 
করিয়া তোলে । সর্বত্র দেখা দেয় অস্বস্তি, ভীতি তার হতাশা । 

এই দুর্ষ্যোগের দিনেই নামদেবের আবির্ভাব। তাহার ব্যক্তিত্ব, 
আর ভাগবত জীবন সাধারণ মানুষের জীবনে বুলাইয়া দেয় সান্ত্বনার 
দি 
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অমৃত প্রলেপ, সঞ্চারিত করে ভাগবত বিশ্বাসের শক্তি ও উদ্দীপন] । 
মহারাষ্ট্রের পথে প্রান্তরে, প্রতি জনপদে, গীত হইতে থাকে তীহার 
মধুক্সাবী অভঙ্গ সঙ্গীত। 

নামদেব ও তাহার সমকালীন সাধকদের ভক্তি আন্দোলন সম্পর্কে 

মহারাষ্ট্রের ধর্ম-সংস্কৃতির গবেষক, অধ্যাপক পটব্ধন লিখিতেছেন-- 

“ভক্তির দুয়ার এ সাধকের] সদাই রাখিয়াছিলেন স্বজনের জঙ্তা 

উন্মুক্ত । যে-ই একবার ইহার ভিতরে প্রবেশ করিত, অমনি লে 
গৃহীত হইত অন্যতম ভ্রাতারূপে। শুধু তাহাই নয়, ভক্ত সাধ করূপেও 
মর্য্যাদা তাহার অমনি বাড়িয়া! যাইত। সন্ত বলিয়া লোকে তাহাকে 

ডাকিত। গরুড়ধ্বজ, কীর্তন-সামিয়ানা ও পতাকার নীচে দাড়া ইয়া, 

করতাঁল হাতে বিঠ.ঠলজীয় নাম একবার উচ্চারণ করিলেই সে চিহ্নিত 
হইত ভাগ্যবান ভক্তরূপে। এই কীর্তনসভার আকাশ বাতাস ছিল 

পরম পাবত্র। সমগ্র স্থানটিতে বহিয়! যাইত স্বর্গীয় নিঃশ্বাস, আর 
সকলেই ছিল এক পধ্যায়ের। মানুষে মানুষে কোনরূপ তারতম্যের 

অভাব ছিল অচিস্ত্যনীয়। সত্যকার প্রেম, অকৃত্রিম প্রেম, এই ভক্ত 

গোষ্টীর মধ্যে ছিল বিরাজিত-_তাই সেখানে উচ্চ নীচ, ধনী শির্ধনের 
পার্থক্য করার প্রশ্ন উঠিত না। সবাই ছিল সমধর্্মী। 

“বৈষম্যের মনোভাব এখানে ছিল বিলুপ্ত । তাছাড়া, অহঙ্কার 
আভিজত্যি ও এঁতিহোর ভেদবুদ্ধি এককেন্দরিকতা ভীয়াইয়া রাখার 
কোন উপায় ছিল না। যে কোন মানুষ-_-ত] সে দুর্বল, রোগরিষ্ট, খ্জ 

ব1 অন্ধ যাহাই হোক না কেন--উদ্দীপিত হইত প্রবল শাক্ততে। এক 
প্রেম--একই আশা, বিশ্বাস ও প্রেমের উদার স্বপ্ন তাহার! দেখিত | 
ইফ্টদেব বলিয়। সাধারণ ভক্ত মানুষ ধাহারই চরণে নতি জানাক্ না 

কেন-_তিনি বিঠোবা, দত্তাত্রেয় বা নাগনাথ, ধিনিই হেন না কেন--- 

সকলেই ছিল এক, সকলেই ছিল অবিভাজ্য প্রেমের সুত্রে বিধৃত 
বয়সের পার্থক্য, স্ত্রীপুরুষের ভেদ, জাতি বা বর্ণের গণ্ডতী ভক্তদের এই 
বিত্ ক্ষেত্রে কখনো টান! হইত না। প্রেমের আনন্দে, ভগবং-সেবায় 

ণ% 
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শাস্তি ও পরিতৃপ্তিতে, নৃত্যকীর্তনের আবেশের পশ্চাতে, সদ1 জাগ্রত 
ছিল একই অগ্নিময় উদ্দীপন] ।৮১ 

দাক্ষিণাত্যের ভক্ত সাধকের! সকলেই নাম কীর্তনের উপর জোর 

দিয়! গিয়াছেন। কিন্তু এইসব সাধকদের মধ্যে নামদেবের প্রচারিত 

নাম-প্রেমের প্রসিদ্ধই সব চাইতে বেশী। একদিকে ছিল তীহার 
পদ্ধারপুরের কীর্তনসভা-এই সভার মধ্যে দিয়! দিনের পর দিন 
বিস্তারিত হইত নামামৃতের ধারা, আর একদিকে এই অমৃত উচ্ছুলিত 

হইয়া উঠিত ভক্ত সাধারণের কণ্ে কণ্১__হৃদয় গলানে1 অভঙরাজির 
মধ্য দিয়া! নামের চারণ দিনের পর দিন এমনি ভাবেই উদ্যাপন 
করিতেন তাহার ধর্ম জীবনের মহান ব্রত। 

নাম-মহিমার কথা নামদেব বার বার তাহার অভডে গাহিয়াছেন £ 

জ্বলন্ত আগুনের লিলিহান শিখা বেষ্টন করেছিল পাগুবদের অরণ্য 
কুটির। কিন্তু নামরসের প্রসাদে সেদিন তারা পেয়েছিল পরিব্রাণ। 
পুরাণে রয়েছে লেখা- গোচারণ-রত রাঁখালের। নামের বলে নিস্কৃতি 

পেয়েছিল আগুনের হাত থেকে, এড়িয়েছিল নিশ্চিত মৃত্যু ! হনুমানকে 

যায়নি দগ্ধ করা, কারণ, ষে যে অদাই ডুবে ছিল রামনামে। অগ্নি গ্রাস 
করেনি প্রহলাদকে-_-ভক্তবীর নামজপে ছিলেন মন্ত। সীতার অন্তরে 

জেগেছিল বঘুনাথের স্মৃতি, তাইতো! অগ্নি তাকে এতটুকু করলো! ন! 
স্পর্শ । লঙ্কাদহনের দুর্দিবের মাঝে বিভীষণের প্রসাদ পেলো রক্ষা, 
কারণ, প্রেম হয়েছিল তার ভগবানের নামের সাথে ।_-অভঙ ৫। 

এই নিঃসীম স্গরির মাঝে ঈশ্বর আমার রয়েছেন প্রচ্ছন্ন হয়ে, 
কিন্ত তার নামের হৃধাকে তো পারেননি তিনি লুকিয়ে রাখতে। যখনি 
এই নামের তরে হই অধীর, অ-ধরা অমনি এসে দেন ধরা, তার কৃপার 
হয় অপরূপ প্রকাশ'স্অভঙ ৬৬। 

১। মিঠিসিজমূ ইন, মহারাই্ীই বেলভালকার রাণাড়ে পৃঃ ২০৯ হইছে 
উদ্ধত ও অনুদিত 1 

এত 
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পরম ভূর জন্য, তীহার নামাম্বতের জন্য ভক্ত নামদেব বিবাগী 
হইয়াছেন, ছাড়িয়াছেন তাহার সর্ববশ্থ। এই চরম দানের ফলেই যে 
ঘটিয়াছে তাহার পরম প্রাপ্তি! তাই তীহার মধুর অভঙগুলিতে 
নিহিত রহিয়াছে বৈরাগ্য ও ত্যাগ তিতিক্ষার প্রশত্তি। সর্বস্ব না 
বিলাইয়। দিলে যে সর্ববময়ের প্রতি সত্যকার প্রেম উপজিত হয়ন| ; 

হয় না তাহার কৃপারসের বর্ণ। সংসারকে ন1 ছাড়িলে হয় না 

সংসারের সার গ্রহণ। নামদেব তাই বলিতেছেন £ ূ 
হাতে নিয়ে মধুনিষ্যন্দি বীণা, কে নিয়ে প্রভৃর নাম সঙ্গীত, 

আমি দাড়াবে! গিয়ে তার মন্দিরে । পানাহার করবে ত্যাগ, করবে! 
সদা তাঁর অনুধ্যান। মনের পট থেকে মুছে যাঁবে পিতামাতা, পত্তী- 
পুত্রের স্মৃতি, দেহবোধ যাবে নিশ্চিহ্ু ২য়ে। এগো নামের সমুদ্রে 
নামদেধ ষাবে চিরতরে তলিয়ে ।*--অভঙ ৭৭ 

_-ভাঁই, সংসারকে বজায় রেখে ঈশ্বরকে কি করে তুমি পাবে ? 
তা যদি হতে] তা*লে সনক হতেন ন! সর্ববত্যাগী--ঈশ্বরর পাগল । 

গৃহস্থীতে থেকেই যদি প্রভু আমার হতেন লভ্য শুক তাহলে বেরিয়ে 
যেতেন না বনে। তাই দেখেই তে নামদেব ছেড়েছে তাঁর আস্- 

পরিজন-_সব কিছু । কাঙালের মত কেবলি ছুটে চলেছে পরমপ্রভুর 
পানে ।--অভঙ ৮৩। 

সর্ববত্যাগী মহাপুরুষ নামদেব। দৈম্য ও বৈষণবীয়তার এক মূর্ত 
বিগ্রহ তিনি। তাই তো! দলে দলে মারাঠী নরনারী তাহার কীর্ন 
সভায় যোগ দেয়, তীহার দর্শন মানসে পন্ধারপুরে ভীড় করে। এই 
ভক্ত দর্শনার্থীরা সণ গৃহস্থ! সুস্থ, সুন্দর পরিবেশে, আত্মুপরিজনে ঘের" 
থাকিয়াই তাহারা ঈশ্বরের কৃপা লাভ করিতে চায়। নামদেবের 

কাছে মিনতি জানায়, “প্রভূ আপনার বাণী তো চরম ত্যাগের বাণী 
সে ত্যাগের যোগ্যতা আমাদেয় কই? অভাগা, দুর্বল জীবের জন 

আপনার কি ব্যবস্থা, ভাই বলুন ।” 
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নামদেবের কতকগুলি জনপ্রিয় অভঙে এই ভক্তদের জন্য পথের 
নির্দেশ রহিয়াছে £ 

_যাঁই থাক না তোমার বৃত্তি আর কর্ম, প্রভুর দিকে লক্ষ্য 
রেখে সদাই থাকবে স্থির। গ্যাখো, বালক আকাশে ঘুড়ি ওড়ায়, কিন্তু 

হাতে ধরা থাকে শক্ত ভূরি। চোখ দ্ুটে। থাকে নিবদ্ধ ঘুড়ির দিকে, 

ডুরি নিয়ে ব্যস্ত হবার নেই তার প্রয়োজন । দেখবে এসো, গুজরাটের 

মেয়েদের । শিরে তাদের সাজানো আছে ঘড়ার পর ঘড়া, হাত 

ছুলিয়ে হেঁটে চলেছে অবলীলায়, কিন্তু মন রয়েছে ঘড়ার ওপর । 

স্বৈরীমী নারীরএমন বাসা বেঁধেছে তার নগরের রূপে । তস্বরের শুন্য 
দৃষ্টি সদাই পড়ে রয়েছে লোকের সোনাদানায়। কৃপণের লোভাতুর 
মন জড়িয়ে আছে তার বিশু জঞ্চয়কে । সব মানুষই এমনিভাবে, 

তার কন্মের জালে জড়িয়ে থেকেও, অনুধ্যান করতে পারে প্রাণপ্রভূর 

চরণকমল ।'-_-অভঙ ৮৫। 

নামদেব সিদ্ধপুরুষ, পরম কুপালু তিনি । তাই ভক্ত ও মুক্তিকামী 
মানুষের সঙ্গে আর্ত নরনারীর ভীড় সদাই তাহার দুয়ারে লাগিয়াই 
আছে। ইহাদের কেহ আসে রোগমুক্তির জন্য, কেহ চায় শোক-দগ্ধ 

হৃদয়ের আ্বীলার উপশম । ছুঃখ দারিদ্র্য মোচনের জন্য কেহ জানায় 

আকুল প্রার্থনা । ভক্তি রসাত্বুক অভঙের মধ্য দিয়া এই সব তাপিত 

জনগণের জন্য আসে নামদেধের বাণী £ 

--মানুষ ভূলে যায়। তার এই ব্যাধির জ্বাল, সংসারের দুঃখ 
দহন, স্্টি করেছে দে নিজে। তার পাপকম্মই টেনে নামিয়েছে 
তাকে এই রোগশোক দুঃখদুর্দিশার পক্ষকে । ওগো, ভাবে। একবার, 

যে তিজ্ত ফলের বীজ করছে৷ রোপণ, তাতে কি করে ফলবে মধুর 

রসাল ফল? আকন্দের কুঁড়ি থেকে হয় কি কখনো হুম্বাদ কদলী?? 

উদুখলের দণ্ড দিয়ে কি তৈরী হয় ধনুকের বাণ? যতই চর্ণ কর 
পাথরের পিগু, জল হবেন। নিষ্কাশিত। ওগো, ভাগ্য বিড়ঙ্ছন। নিয়ে 

ক্রোধ ক'রে লাভ নেই, বরং ভাবে। কৃতকর্মের কথা৷” অভঙ-৯২ 
পা 
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যে কোন সামাজিক দুর্নীতি ও ছুক্কৃতির বিরুদ্ধে ভক্ত নামদেবের 
উদ্মার সীম! ছিলন1। স্বরচিত সঙ্গীতে তিনি গাহিয়া গিয়াছেন £ 

_-পিরনারীর আকর্ষণে হয়োন। অন্ধ । নামদেব বলে--এ আকর্ষণ 

আর লোভ এগিয়ে আনবে তোমার শিশ্চিত বিনষি। এই পাপেই 
ভস্মাস্থর হয়েছিল ধ্বংস । এরই ধলে চন্দ্র পড়েছিল ক্ষয়রোগের কবলে 

ইন্দ্রের দেছে হয়েছিল সহজ গর্ত ।'--অভঙ ১০২। 
_-নামদেব বল্ছে সাধনকামী সব মান্ুষকে-_শান্ত ও বীতরাগ 

আমর! তখনি হবো, যখন রূপসী নারীর নয়নবাণে আর হবোনা বিদ্ধ | 

'আত্মজ্ঞানের পথে চলার কথ! তখনি আঁপবে, যখন দেখ! যাবে - 

ক্রোধ আর প্রেম দুই-ই হয়েছে তরোহিত, হয়েছি আমরা নিস্তরঞ্জ । 

অহংবোধ বিলুপ্তির কথা যাবে না মুখে আনা, যদি ভেতরকার সত্তাকে 

ন। ক'রে তুলি শুচিশুভ্র, অনিন্দণীয় ।৮-- অভঙ ১০৩। 

সাধু সন্ভ এবং যোগী মহাপুরুষদের সম্পর্কে নামদেব কতকগুলি 
জনপ্রিয় সঙ্গীত-পদ রচনা করিয়! গিয়াছেন। সাধনা ও সিদ্ধির প্রকৃত 

মূল্যায়ন ইহাতে পাই £ 
--নাঁমদেব বলছে, শোন ভাইসব, অধ্যাত্মজীবনের রজক হচ্ছে 

আাধু সন্তের দল। চৈভস্তোদয়ের সাবান তার! লাগায় মানুষের মন. 
বন্ধে, কাচে তা৷ প্রশান্তি আর স্থর্ের ধোপীপাটে, জ্ঞানের নির্শাল 

শ্বোতধারায় করে ধৌত । এমনি ক'রে পাপের কলঙ্ক-কালি করে 

তাঁরা নিশ্চিহ্ন 1” 

_-ধিক্ সেই স্থানকে, যেখানে নেই কোন সাধুসন্ভের পৃত সঙ্গ 
সেই রিশ্তবিষয় আর পুত্র কন্তায় ধিক্, যায় দ্বারা হুয়ন! সাধুসেব 
ধিক্ সেই জীবনধারায়, যাতে নেই ভগবানের আরাধনা । ধিক সেই 
সঙ্গীতে আর বিগ্ায়, য1 হয় ন! নিবেদিত প্রাণপ্রভুর নামে । থিক্ সেই 
মানব জীবনে, ঘা হয়নি কেন্দ্রীভূত শ্রীভগবানে ।--অভঙ ১০২ 

_+প্রেম সাগরে ডুবেছেন বলে তিনিই করতে পারেন দাবী, মান 
রঃ 
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আর অপমান ধায় কাছে হয়েছে সমতুল। বন্ধু আর বৈরী দুই-ই 
যার চোখে হয়েছে সমান, তিনিই তো৷ পরমপ্রভুর প্রেমভাজন। হ্বর্ণ 
আর কদ্দম যিনি করেন সমভ্ঞান, তাকেই তো বলা যায় সার্থক 
যোগী। সেই শুদ্ধাস্্া মহাঁঝ্মাই ধরেন শোধনের মহাশক্তি। ওগে।, 
ত্রিলোক শুচি হয়ে ওঠে তার পৃত চরণের স্পর্শে ।-_ অভ ১১৪। 

নামদেবের মতে, প্রকৃত সাধু তিনিই-_হৃদয়ে যাহার বাস করেন 
শ্রীনিবাস। এই প্রকৃত সাধু শুধু ভগবানকে বুকে ধরিয়া রাখার 
শক্তিই অর্ভন করেন না, অপরের বুকেও এই পরম বস্তু সংস্থাপন 

করিতে তিনি সমর্থ । শক্তি আর করুণা--এই দুইয়েরই এ্রশ্বর্ষে 

সাধু থাকেন এশর্্যবান। এ সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতার কথাও তিনি 

উল্লেখ করিয়াছেন £ 
--ওরে ভাই, তিনিই তো সার্থকনাম৷ সাধু. আশ্রিতকে যিনি 

করাতে পারেন ভগবত্-দর্শন। কি ভাগ্যবান এই দীনাতিদীন ভক্ত 

নামদেব! সে যে প্রত্যক্ষ করেছে তার শ্রীভগবানকে সাধুগোষ্টার 
মাথার মণিরূপে ।* . 

নামদেবের অভঙে, আর তাহার সাধন নির্দেশে ধ্বনিত হইগাছে 
পরম আশ্বাসের বাণী। দীন ভক্তের জন্য, মুক্তিকামী মানব মাত্রেরই 
জন্য, তিনি উচ্চে তুলিয়া ধরিয়াছেন ভগবানের করুণাঘণ সন্তাকে । 

তাই তাহাকে বলিতে শুনি ঃ 
--ছীশ্বরোপলব্ধির শক্তি মহা কল্যাণময়,। আর এ শক্তি হচ্ছে 

শ্রীভগবানেরই দান। করুণাময় নিজে থেকেই যে এসেছেন এগিয়ে, 
ষুগিয়েছেন দুর্ববল মানবকে তার উত্তরণের সাম্্থ; নিন গহন 

বনে থোমাতা প্রসব কণ্নে বাছুরকে, কিন্তু কে ঠেলে দেয় নবজাতককে 
তার মাতৃস্তন্যের দিকে ? ভুজঙ্গ-শিশুকে কে শেখায় দংশন করার 

কৌশল ? মোগরা পুন অবলীলায় সোজা হয়ে দাড়িয়ে থাকে তার 
লতার ওপর, কে তাকে বলে,--ওগো, বিতরণ কর তোমার বুকের 
৯০. 
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সৌগন্ধ? মাকাল লতার শেকড়ে দেচন কর দুগ্ধ আর মধু, কিন্তু ফল 
তার থাকবে তেমনি তিক্ত। ইক্ষুকে যতই কাটে খণ্ড খণ্ড ক'বে, 
যতই করে চর্ববণ, মধুর স্বাদ তার থাকবে অব্যাহত। তাইতো 
নামদেব বলছে-_-এমনিভাবে সহজাত হয়ে রয়েছে মানুষের ঈশ্বর- 
লাভের শক্তি, এই শক্তিবলেই সে লাভ করবে তার পরম প্রভুকে 
--অভঙ ১৩৫। | | 

ভক্তিরসের সমৃদ্ধি আবেগধন্মিভা ও আস্তরিকতায় দাক্ষিণাত্যের 
ভক্তদের অভঙ ভরপুর। সমকালীন ধর্মান্দোলন ও সমাজ জীবনকে 

এগুলি গভীরভাবে নাড়া দিয়াছিল। এই সর্ববজনপ্রিয় কাবাসঙ্গীতের 

সংবেদন ও সাধন-ইঙ্গিত বহু মানুষের হৃদয়ে জাগইয়া তুলিয়াছিল 
অম্ৃতময় জীবনের আকাঙ্ক্ষা । 

মারাগী অলঙ-রচয়িতাদের মধ্যে সর্বব প্রথমে প্রসিদ্ধ লাভ করেন 

ত্তানদেব | তারপর ভক্ত নামদেব | মশীষ। ও জ্ঞানোজ্জল। বুদ্ধির দিক 
দিয় জ্ঞানদেব উচ্চতর স্তরের হইলেও পদকর্তা হিসাবে নামদেবই 

হন বেশী জনপ্রিয়। অন্তরের আকুতি, আত্মনিবেদন ও প্রসাগগুণে 

তাহার অভঙসমুহ ভরপুর । অল্লকাল মধ্যে মারাঠার দিকে দিকে 
এগুলি ছড়াইয়া পড়ে। 

এই অধূলা সঙ্গীতের ৮০টি পদ শিখদের স্থপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ-সাহিবে 

পরম সমাদরে স্থান পাইয়াছে। পরবর্তীকালে প্রকাশিত, গুজরাটের 
সর্ববজনশ্রদ্ধেয় সাধক নরসী মেহতার হরমাল। গ্রন্থেও নামদেবের 

জীবন কাহিনী ও রচনার পরিচয় পাই। তুকারাম ছাড়া মহারাষ্ট্রের 
অভঙরচয়িতাদের মধ্যে নামদেবের সমকক্ষ আর কেহ ছিলেন ন1। 

দক্ষিণ ভারতের ভক্তিসাধনার ইতিহাসে ছুই নামদেবের আবির্ভাব 
ঘটিয়াছিল। ফলে আফল নামদেবের, অর্থাৎ, দরজী-তনয় মহাত্বা 
নামদেবের অভঙস্পদের সঙ্ছলন হুরূহ হইয়াছে । এ সম্পর্কে যুক্তি ও 
তথ্যাদি উপস্থাপিত করিয়া অধ্যাপক আর, ডি রাশাড়ে লিখিয়াছেন। 
ভাঃ সাঃ (৬) ৩ ৮১ 



ভারতের সাধক 

“মহাত্বা নামদেবের অভঙের প্রামাণিক সংগ্রহকার্য্য আজ অবধি 

সম্ভব হয় নাই। দরজী নামদেব ও ব্রাক্মণ নামদেব এই দুই জনেরই 
অভঙ কালক্রমে মিশিয়! যাওয়ার ফলে এই কাজের সাফল্য স্থদুর- 

পরাহুত হইয়! রহিয়াছে! ছুই জনের অভ পৃথক করার একমাত্র 
চিহ্ন, ব্রাঙ্গাণ নামদেবের রচনার শেষে রহিয়াছে__“বিষণদাসনামা' এই 
ভণিতা ৷ এই নামেই প্রতি ক্ষেত্রে পদকর্তা তাহা আত্মপরিচয় ঘোষণ! 
করিয়াছেন । এই ব্রাহ্মণ বংশীয় নামদেব কিন্তু আমাদের আলোচ্য 
ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষের, আসল নামদেবের ছুই শত বৎসর পরে 
আবির্ভূত হন। স্বভাবতঃই পূর্ববসূরী মহ্থাত্মা নামদেবের অভঙ হইতে 
নিজের অভঙের পার্থক্য বজায় রাখার জন্য তিনি ব্যগ্র ছিলেন, তাই 

“বিষুদাসনামা' ভণিতায় এগুলি চিন্তিত করেন। 
পপরবববর্তী নামদেব অর্থাৎ আমাদের আলোচ্য মহাত্মা যদিই 

কখনে। নিজেকে 'বিষুগ্দরাসনামা বলে অভিহিত করিয়। থাকেন, তবে 

তাহা করিয়াছেন নিজেকে ভগবান বিষুগঃ ভক্ত ও দাসরূপে পরিচিত 
করার জন্য। আর পরবর্তীকালের ব্রা্গণ-নামদেব “বিষুরপাসনামা” 
কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন শুধু একট! উপাধি চিহৃরূপে । উভয়ের 
মধ্যে আরে! কয়েকটি পার্থক্যগ্াপক বিশেষত্ব রহিয়াছে । ভাবের 
সমৃদ্ধি, ভাষার প্রাচীনত্ব এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কথা বিচার বিবেচন। 
করিয়ু! দেখিলে আমাদের আসল নামদেবের প্রামাণিক অহ্গসমূহের 
সন্কলন হয়তো শীপ্বই একদিন সম্ভব হইয়া উঠিবে ৮১ 

জ্ঞানদেবের তিরোধানের পর প্রায় অর্ধ শত্তাব্ী কাল নামদেব 
গন্ধারপুরের ভক্ত সমাজের নেতৃত্ব করেন। এই দীর্থ সময়ে বন্থ 
৮৬ নরনারী তাহার আশ্রয় লাভে ধন্য হয় সমকালীন বিশিষ্ট 

ও এই মহ্থাত্মার সান্লিধ্য লাভের জগ্তচ আসিতেন, লাভ 

করিতেন নানা মুল্যবান-নিদ্দেশ | 

১) হিস্টরী অব. ইণ্ডিয়ান ফিলসফি £ বেলভালকর/ রাণাড়ে ভগ ৭, 
পৃঃ ১৮৭--১৮৯৮ ) 
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ভক্ত নামর্দেব 

ভক্ত সম্ং ছিলেন বাগানের মালী। নিন্নশ্রেণীর ঘরে তাহার জন্ম । 

মীরাজের কাছে, অরণর্গায়ে তাহার বাসস্থান । কাজ কর্মের তাহার 

অন্ত ন|ই--চাষ, জলসেচন, অনেক কিছু করিতে হয়। বাগানের 
সেবায় এতটুকু ত্রুটি হবার যো নাই। কিন্তু সারা দিনের এত 
কাজের সঙ্গে সদাই জড়ানো! থাকে পরম প্রভূর মধুর স্মৃতি! অমস্ত 

কিছুতেই ভক্তপ্রবর সম্বৎ দেখিতে পান তাহারই হায় পরমানন্দে 
করেন ইঞ্টের অনুধ্যান | 

সেদিন আপনমনে কারঞ্জ করিতেছেন, হঠাশ্ড দেখিল্নন, বাগানে 

সম্মুখ দয়! জ্বানদেব ও নামদেব পদক্রজ্রে কোথায় চলিয়াছেন। বড় 

অপ্রত্যাশিত দুই মহাত্বার এই দর্শন। 

ভক্ত জম্থতের প্রাণে তখনি জাগিয়া উঠিল অভূতপূর্ব আনন্দে 

আবেশ। গভীর ইফ্টধ্যানে তিনি মগ্ন হইয়! পড়িলেন। এই দিন ষে 
অতীন্দ্রিয় দর্শশ ভাগ্যে ঘটে, তাহা তাহার সাধন জীবনকে রূপান্তরিত 
করে। উম্মোচন করে অধ্যাত্মলোকের সিংহদ্বার। 

ইহার পর হইতেই তিনি জ্ঞানদেব ও নামদেবের ভক্তিধর্শের 
আন্দোলনের সহিত যুক্ত হইয়। পড়েন । 

অল্প বয়সেই জ্ঞানদেবের তিরোধান ঘটে, তাই তাহার সান্নিধ্য 
সম্বৎ বেশি দিন পান নাই। ফলে নামদেবের সাথেই গড়িয়া উঠে 
তাহার আল্মিক জীবনের গভীর যোগাখোগ। 

নামদেবের নামপ্রচারের ব্রত উদ্যাপনে সন্ত মালীর সহায়ত। 

অনেক দিক দিয়! কার্যকরী হইয়াছিল। ১২৯৫ খুষ্টান্দে এই জনপ্রিয় 
সাধকের জীবনদীপ নিভিয়। যায়। 

মহারাষ্ট্রের সাধিক এবং ভক্তি-রসাত্মক অভঙ-রচগ্মিত্রীদের মধ্যে 
জনাবাঈ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। জ্ঞানদেবের 

ভত্্রী মুক্তাবাঈ ছাড়া! আর কেহ সাধনা ও কবিত্বের ক্ষেত্রে এমন সাফল্য 
দেখাইতে পারেন নাই। 

ও 



ভারতের সাধক 

প্রথম জীবনে এই জনাবাঈ নামদেবের পিতা দামাশেটের গৃহে 

পরিচারিকারূপে নিযুক্ত হন। উত্তরকালে নামদেবের আশ্রয় তিনি লাভ 
করেন, সাধন জীবনে হন আগ্তকাম। 

ভক্তিসাধনার মূল কথ! আত্মনিবেদন। কিন্ত অহমিক। দূর না 
হইলে, দেহবুদ্ধি তেরোহিত না হইলে তো তাহা সম্ভব হয় না। চরম 
ত্যাগ তিতিক্ষ! ও আত্মবিলুপ্তির মধ্য দিয়াই এই সাধনার ভিত্তি গড়িয়া 
তুলিতে হয়, অন্য কোন পথ নাই। ভক্তকবি জনাবাঈ তাহার অভঙের 

মধ্য দরিয়্। এই তর্তবটিকেই ফুটাইয়! তুলেন । 
তিনি গাহিয়াছেন,_- ভক্তির পথ নয়কে। মোটেই সহজ, জবলম্ত 

অঙ্গারের কুণ্ড আর নদীর গভীর দুর্গম তলদেশের সাথেই চলে 

এ পথের তুলনা। এক মুঠো প্রাণঘাতী বিষ বা স্তীক্ষ তরবারির 

ঝকঝকে ফলার কথ ভাবে আর জেনে রাখো, এমনিতর মারাত্মক 

পথ দিয়ে তোমায় ঢুকতে হবে ভক্তিলোকে !” 

জনাবাঈর রসমধুর অভডে নামদেবের সাধনজীবনের নান! তথা, 
তাহার অলৌকিক শক্তির নানা কাহিনী ছড়ানে আছে। 

নামদেবের কৃপাতেই যে জনাবান্র অধ্যাত্মিক জীবন সার্থকতায় 
ভরিয়া উঠিয়াছিল, তাহার রচিত এক অভঙের মধ্যে সেই স্বৃতি 

মিলে £ 

--ভাগ্যের আমার সত্যই নেই সীম!, পেয়েছি আমি নামের চরণ, 

প্রভু নামদেবের পবিত্র সঙ্গ। আর এই সঙ্গের মাহাত্মো পেয়েছি 
প্রভু বিঠঠলকে । বিয়ের আসরে বরের সাথে বসে বরঘাত্রীদের লাভ 
হয় কত স্থাছু ভোজ্য, তেমনি নামদেবের অনুগামী হয়ে পেয়েছি আমি 
অধ্যান্মজীবনের পরম ধন " 

গুরুর অলৌকিক শক্তির এক বিস্মম্ুকর কাহিনী ভক্ত জনাবাঈ 
পরিবেশন করিয়াছেন ঃ 

সেবার পন্ধারপুরের তুমুল বর্া শুরু হইয়াছে। নদীর ছুই তীর 
ভাসা ইয়। ছুটিয়া আসিতেছে প্রচণ্ড বন্যা । গ্রামের লোকের আতঙ্কের 
৮৪ 



তক্ত নামদেব 

সীমা নাই, তবে কি উন্মন্ত নদী সার! পন্ধারপুরকেই ভাসাইয়া নিবে ! 
নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে বিঠোবাজীর পবিস মন্দির ! 

এ স্কট সময়ে ভক্তপ্রবর নামদেব আগাইয়! আসিলেন, সকলকে 

অভয় দানে করিলেন আশ্বস্ত ! বিঠঠলজীর মন্দির প্রাণে, আগর 

নদীর তীরে তীরে শুরু হইল আকাশভেদী নামসঙ্গীত। 
জনাবাঈ তাহার অভঙে লিখিয়াছেন,_-স্ফীতকায়া নদী ছুই তীরের 

বহু গ্রাম ধ্বংস করিয়া ফেলে, কিন্তু পন্ধারপুরের কাছে আসিয়া হঠাৎ 
ধারণ করে শান্তমু্ডি। সে এক অস্ভুত দু! নামদেবের নামগানের 
মাহাত্ম্য সেদিন সার পন্ধারপুর রক্ষা পাঁয়। 

ভক্তি'সদ্ধ নামদেবের অলৌকিক শক্তির প্রকাশ সম্বন্ধে আরে! 

জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। 

ভক্ত চোখ। ছিলেন জাতিতে অস্পৃশ্য । সাংলির অন্তর্গত মঙ্গল- 
ভেদ গ্রামে এই পুণ্যাত্মা সাধক বাস করিতেন। জ্ঞানদেব ও নামদ্দেব 
উভয়েরই তিনি পরম অন্তরঙ্গ । এক সময়ে ই'হাদের জঙ্গীরূপে 
ভারতের নানা তীর্ঘেও পরিব্রাজন করিয়া আসেন। উত্তরজীবনে 
নামদেবের সহিত তাহার অধ্যাত্মজীবনের সম্বন্ধ ক্রমে আরো গভীর 

হুইয়! উঠে। 

চোখার বৃত্তি ছিল রাজমিন্ত্রীগিরি। সারাদিন কঠোর পরিশ্রম 
করিয়। তিনি পরিবারের ভরণপোষণ করিতেন, আর তাহার এই 
কম্মজীবনের আড়ালে পদ! বহিয়। চলিত ইফ্টনামের মধু-প্রবাহ। 

মাঝে মাঝে চোখার ডাক পড়িত পন্ধারপুরের ভক্তসমাজে। নৃত্য 
কীর্থনের মধ্য দিয়া প্রভূ বিঠঠলজীর মন্দির চত্বরে তিনি ভর্ভি-রসের 
তরজ তুলিতেন! গারপর ফিরিয়া আসিতেন নিজ গ্রামে | 

হঠাৎ সেবার মঙ্গলভেদায় এক বড় দুর্ঘটন1 ঘটি বায়। কাজ 

করার ময় একটি দুর্গ প্রকার ধবসিয় পড়ে এবং উহ্হার নীচে চাপা 
পড়িয়। চোখা ও তাহার একদল সহকন্থ্মী প্রাণ হারান। বহু চেষ্টা 
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করিয়াও এই মৃতদেহগুলি উদ্ধার করা জন্তব হয় নাই! ধ্বংসন্ভৃপ 
অপসারণের পর দেখা বায়, মৃতদেহগুলি ছিন্নভিন্ন ও গলিত হইয়! 

গিয়াছে । কোন্টি কাহার বুঝিবার উপাঁয় নাই। 
পন্ধারপুরের ভক্তসমাজ পরম ভাগবত চোখার দেহাস্থি পাইবার 

জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়! উঠিলেন। তাহাদের ইচ্ছা, এ পবিত্র 
অস্থি পন্ধারপুরেই স্থাপন করিবেন । চোখার ধর্মমজীবনের স্মারকরূপে 
নিন্মিত হইবে এক রম্য সমাধি মন্দির । কিন্তু মৃতদেহগুলির যেরূপ 

অবস্থা তাহাতে চোখার দেহাস্থিকে পৃথক করার কোনই উপায় নাই! 
এ এক মহাসঙ্কট | 

নিরুপায় হইয়া ভক্তের! নামদেবের শরণ নিলেন | 

তিনি আশ্বাস দিয়া কহিলেন, “চোখার অস্থি পন্ধারপুরে আন্তে 
চাঁও তোমরা, এতো অতি উত্তম কথা । আচ্ছা, এগুলে। বেছে নেবার 

উপায় আমি বলে দিচ্ছি। গলিত মৃতদেহের হাড়গুলে তুলে একটি 
একটি ক'রে তোমরা কানের কাছে ধরে! | ঘে হাঁড়টির ভেতর নিরন্তর 
বাঙ্ততে শুনবে বিঠলজীর নাম--জানবে, তা-ই হচ্ছে প্রভুর মহান 

সেবক, নামসিদ্ধ ভক্ত চোখার ৷” 

নামদেবের কথামত ভক্তের! তাড়াতাড়ি মঙগলভেদায় উপস্থিত 
হন। কথিত আছে, এপস্থা অনুসরণ করিয়াই চোখার দেহাস্ি 
তাহার! চিনিয়া নিয়াছিলেন। 

অধ্যাপক আর, ডি, রাঁণাড়ে এ প্রসঙ্গে লিখিতেছেন ঃ “এ কাহিনী 
হইতে অনুমান কর! যায় যে, ভক্ত চোখার নমপ্রেম তাহার অস্থি 

মজ্জার প্রবিষ্ট হইয়াছিল । যদিও তাহার মরদেহে প্রাণের চিহ্বমাত্র 
ছিলনা, তবুও উহ্বার পঞ্চভৌতিক উপকরণের মধ্যে নিহিত ছিল 
ভগবানের অস্তিত্বের সাক্ষ্য। চোখার এঁ দেহাস্থি সাড়ম্বরে তক্তগণ 

পন্ধার পুরে নিয়া আসেন। বিঠঠল মন্দিরের প্রধান দ্বারের সম্যুখে, 
জ্ঞালদেবের দেহাস্থির পাশে, উহ! সমাহিত করা হয়?” 

নামদেবের পবিত্র জীবনকাঁছিনীর এক বড় অংশ জুড়িয়! রহিয়াছে 
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তাহার অলৌকিক বিভূতির প্রকাশ। বিশেষ করিয়া ভক্ত সাধিক। 
জনাবাজীর রচনায় ইহা! নানাভাবে কীন্তিত রাঁহয়াছে। কিন্তু নামদেবের 
সাধন জীবনের সব কিছু সিদ্ধি ও বিভূতিকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে 
ভক্তির রসম্োত। অপরূপ মহিমায় ফুটিয়া উঠিযাছে তাহার বৈষ্ঞবীয় 

দৈন্য ও শরণধর্ন্ম। 
সেদিন গভীর রাত্রে বিঠঠলজীর মন্দির চত্বরে নৃত্য কীর্ভন শেষ 

হইয়াছে। বিশ্রাম ও কৃত্যাদি সারিয়া নামদেব ভোজনে বসিলেন। 
সারা দিনের পর তিনি আহাধ্য গ্রহণ করেন মাত্র ছুই টুকরা রুটি ও 
সামান্য একটু দধি। 

ভোজন পাত্রের সম্মুখে বসার সঙ্গে সঙ্গেই কোথা হইতে এক 
কুকুর আসিয়া উপস্থিত। মুহূর্ত মধ্যে নামদেবের রুটি দুইখানি মুখে 
করিয়। উহ! ছুটিতে শুরু ক্গিল। 

নামদেব তো। মহ! বিএত ! দধির পাত্রটি হাতে নয়া! তখনি ধাবিত 

হইলেন পিছনে পিছনে । ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ আজকাল সর্ববভূতে 
করেন ইঞ্টদর্শন। কুকুরের আগমনে ত।ই উপলব্ধি করিয়াছেন কৃপালু 

ইহ্টদেবেরই আবির্ভাব ! 
গণ্ড বাহিয়! কেবলি ঝরিতেছে অশ্রুধারা। কুকুরটির পিছে পিছে 

ছুটি বারবার তিনি মিনতি জানাইতেছেন, “এভু, কৃপা করে একটু 
থামুন, স্থিয় হয়ে ভোজনে বন্ন। এ শুকৃনে। রুট কি ক'রে আপনি 

গলাধঃকরণ করবেন? এই যে দেখুন, আমি নিয়ে এসেছি দই। 
এ দিয়ে ভিক্তিয়ে রুটি ভোজন করুন 1” 

কিন্তু কে কাহার কথা শোনে? নামদেব যত মিনতি করিতেছেন, 
সারমেয় ততই প্রীণভয়ে দৌডিয়া চলিয়াছে। 
এই প্রেম-মধুর দৃশ্য দেখার জন্য পন্ধারপুরের রাজপথে সেদিন 
ভীড় জমিয়৷ গেল। 

বৈষ্থধীয় সাধনার সাফগ্য নামদেবকে ভক্ত সমাজের, বরণীয় 
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করিয়া তোলে। ইফটনিষ্ঠা ও শরণাগতির মধ্য দিয়া মহাবৈষণব খুঁজিয়! 
পান প্রাণপ্রভূর জ্যোতির্ময় লোক, জীবন হর চির-ভাম্বর ! 

ভক্তশ্রেষ্ঠ জ্ঞানদেব পরম ন্নেহে একবার তাহাকে অভিহিত করেন 
বিশ্বের আলোকবত্তিকারূপে ৷ মহ্থাপুরুষের কথ! মিথ্য। হয় নাই-_ 
বিশ্বের ভক্জনের কল্যাণে যে আলোক নামদেব ছড়াইয়া যান, তাহ! 

আজে তাহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। 

১৩৫০ খ্ুষ্টাব্দের এক সন্ধ্যায়, আশী বতুসর বয়সে, এই মহাজীবনে 
চিরবিরতির যবনিকা নামিয়া আসে। 

নামযুত্তি নামদেব ছিন্ন করেন প্রপঞ্চময় জগতের নাম-রূপমক় 
সমস্ত কিছু বন্ধন। সহস্র সহস্র ভক্তের হৃদয়ে দেখা দেয় শোকের করুণ 

ছায়াপাত, নয়ন ছাপাইয়! নামে অশ্রুর বন্য] । 
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রাত্রির অন্ধকার তখনো! অপন্ত হয় নাই, আকাশের দিগন্তে 

হই চারিটি তারা ভ্বল্ ভুল করিতেছে । কাশীর পথ ঘাট একেবারে 

পাবব পিভ্ভন। “মনি সময়ে বালক রামদণ্ড ফুলের সাজি হাতে চুপি 

চুপি পথ চপিতেছে। 

সামনেই পঞ্চগঞ্জা মহল্লার প্রাচীরঘের মন্ত বড বাগাঁন। এই 

বাগানের ফুলের উপর রামদন্তের ভারি ্োভ। ঝোপঝাড়ের বিচিত্র 

বর্ণের কত ফুল পাপড়ি মেলিয়৷ থরে থরে ফুটিয়া আছে। স্তবগন্ধী 

গ্রেণীর মধ্য রহিয়াছে অজস্র কত বেল. যুঁই, মল্লিকা, মালতী । 

দেখলেই প্রাণ জুড়াইয় যায়। 

কোন কোনদিন শেষরাত্রে, কৌনদিন ব] প্রত্যুষের ক্ষীণালোকে 

প্রাচীর ডিডাইয়া সে ভিতরে প্রবেশ করে। ফুল তোল! শেষ হইলেই 

তাড়াতাড়ি সরিয়। পড়ে নিঃশবে | 

রোজই গুরুদেবের ভোর বেলাকার পুজায় ফুল চাই প্রচুর। 

বালক রামদত্তই মহা উৎসাহে এ কাজ সম্পন্ন করে। কিন্তু গোপন 

পথে এই বাগানে আসা ফুল সংগ্রহ করা--ইহাও কম বিপদের কথা 

নয়। আশ্রমিকেরা হাতিমধ্যেই কিভাবে যেন টের পাইয়াছে কে 

প্রায় এখানকার ফুল তুলিয়া নেয়। শ্ুযোগমত একবার তাহার! 

ধরিতে পারিলে সহজে ছাড়িয়া দিবে না। 

সাজে প্রায় ভরিয়া উঠিয়াছে। থাক আজ আর নয়। কে হঠাৎ 

দেখিয়া ফেলে, কি বিভ্রাট বাধাইয়! বসে, কে জানে? 
ঘন ঝোপের আড়ালে গা ঢাক। দিয়! রামদত্ত প্রাচীরের দিকে 

আগাইয়। চলিয়াছে, এমন সময় কাঁণে আসিল গুরু গম্ভীর কন্বর-_ 
“কে হে ওখ'নে? কেফুলচুরি করছে? দাড়াও 1” 

৮৪, 



ভারতের সাধক 

রামদত্ত থতমত খাইয়া যাঁয়। তাই তো। একেবারে ফুলের সাজি 

সহ সে যে ধরা পড়িয়! গিয়াছে । অস্বীকার করিয়া! কোন লাভ নাই । 

পলায়নের চেষ্টাও মূর্থতাঁ। হৈচৈ শুনিতে পাইলে এই মুহুর্তে 
আশ্রমের ছেলের দল ভাহাকে ঘিরিয়' ফেলিবে। প্রাণ নিয়া আর 

ঘরে ফেরার উপায় থাকিবে ন|। 

আখার আসে তীক্ষ প্রশ্নবাণ, “উত্তর দাও! এ আশ্রমের ফুল 

কেন তুমি চুরি করেছো ৮ 
চুরি? কক্ষণো নয়! দেবতার জন্য সংগ্রহ করেছি এ ফুল, 

নিজের জন্য নয়! একে চুরি বলে না, “খল ভঙ্গীতে টীড়াইয়' দুঢ়ন্বরে 

বালক উত্তর দেয় । 

“চমৎকার যুক্তি! অপকার্যের সমর্থনে ভাল কথাই বলেছো । 
এদিকে এসে দাড়াও তে। হে একবার '” 

সন্মুখে আসিয়া! দাড়াইতেই ভয় বিস্ময় ও সন্ত্রমে রামদত্ত হতবাক্ 
হইয়। গেল। একি ! এধে স্বয়ংস্বামী রাঘবানন্দ মহারাজ তাহার সম্মুখে 
দণ্ডায়মান । সারা ভারতের এক শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ তিনি । রামানুজ অনপ্র- 

দায়ের অগ্রণী আচার্ধা। কাশীধামেরর সাধক সমাজে তাহার প্রভাব 
প্রতিপত্তির সীম! নাই । কখনে! তাহাকে মঠের বাহিরে, লোকলোচনের 

সম্মুখে আসিতে দেখা যায় না। মনন্দরের গর্ভগুহে, আপন ধানাসনে 

বসিয়াই বেশীর ভাগ সময় আতিবাহিত করেন । তিনি. হঠাৎ আজ *কন 
এখানে ? আর এমন দুর্ভাগ্য রামদত্তের, ফুল চয়ন করিয়া আসিয়া 

শেষটায় মহাত্মার কাছেই হাতে নাতে ধর! পড়িয়! গেল | 

জটাজুটসমস্থিত বিশালকায় মুগ্তি সম্মুখে পথ আগুলিয়া রহিয়াছে 
জার বালকের দৃষ্টি নিমিশেষ, মুখে একটি কথাও যোগাইতেছে ন1. 
দাড়াইয়া৷ আছে চিত্রাপিততের মত: 

সবেমাত্র প্রভাত হইয়াছে । অন্ধকারের মায়াজাল ছি'ড়িয় 

দিগন্তে উন্তাসিত হইয়াছে স্বর্ণসূদ্য । আলোকরশ্মি ছড়াইয়! পড়িতেছে 
ছেমক'স্তি মহাঁপুরুঘের অঙ্গে, তাত্রাভ জটাজা; 

» ৯9 
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প্রদীপ্ত নয়ন দুইটির দিকে তাকাইতে রামদত্ত আত্মবিস্মৃত হয়, 
চরণতলে লুটাইয়! পড়ে । 

“ওঠ বগুস ভয় নেই। এবার বল দেখি কোথায় তুমি থাকো? 
কার আশ্রয়ে আছে! ? কি পাঠাভ্যাস করছে! ?” 

বালক মৃদুধরে একে একে জ্ঞাপন করে তাহার সমস্ত সংবাদ । 

শিক্ষাপগুরুর কাছে আজকাল সে যে স্মৃতির পাঠ দিতেছে, একথাটিও 

গর্ধেবের সহিত জানাইয়া দিতে ভুলে না। 
রাঘবানন্দ মহারাজ তাহ।র কথা শুনিতেছেদ, আর একদৃষ্টে মুখের 

দিকে চাহিয়া আছেন। 

হঠাৎ রুক্ষম্বরে বলিয়া উঠলেন, “ওহে, স্মৃতি আর তার ভাত্ত 
টীকা তো! তোতার মত খুব মুখস্ত ক'রে যাচ্ছে৷ । ভাতে কি ফল হলে! ? 

না-না। ওতে তোমার সত্যিকার কল্যাণ আসবে না শোন, | দিনরাত 
কেব্লু হরিনাম জপ কর, হরির ধ্যানে ডুবে থাকো1১ তোমার আচার্য্য 
আশ্রমে বসে বসে কি ক'রছেন ? এদিকে তার কৌন দৃষ্ঠি নেই কেন? 

“আজেন্ত, শান্ত্রপাঠ কিছুট! এগিয়ে গেলে ভারপর সাধন পাবে 
তার কাছে। এখনে! সময় হয়নি কিনা.1”__মাথ। চুলকাইয়া সবিনয়ে 
বালক নিবেদন করে। 

“মুর্খ! সময় আর তোমার হবে কৰে? এদিকে প্রদীপের তেল 

যে ফুরিয়ে এসেছে ।”-কথা কয়টি বলিয়া ফেলিয়াই রাঘবাননদের 

সদ আসিল। এ তিনি কি করিলেন? বালকের আসন্ মৃত্যুর যে 
মন্মন্তদ ছবি তাহার মনম্চক্ষে ভাসিয়া উঠিয়াছে, এভাবে প্রকাশ্যে 

ভাহ। বলিয়া! ফেল! তে। সঙ্গত হয় নাই । 

মনে বড় পরিভাপ হইল । এবার ন্লেছার্র স্বরে কহিলেন, “বগুস, 
আর এখানে দেরী ক'রো। না. আশ্রমে ফিরে যাঁও। সবাই হয়তো 

তোমার প্রতীক্ষায় রয়েছেন ।” 

ভীক্ষুতথী বালকের কাণে তখনে। বাজিতেছে বরাঘবানন্দের গন্তীর 
কগম্বর-_এপ্রদীদের তেল যে ফরিয়ে এসেছে!” 
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তবে কিরামদত্তের জীবনাবপানের আর দেরী নাই? নির্দিষ্ট 
লগ্নে মৃত্যুর দূত তাহার শিয়রে আপিয় ধাড়াইবে ! নির্মম ক'রে নিবে 
তাহাকে ছিনাইয়৷ ! হাসি-গান-আলো-আনন্দ ভরা এই পৃথিবী হইতে 
তাহাকে চিরতরে নিতে হইবে বিদায়? মাতাপিত?, আত্মপরিজন 
বন্ধু বান্ধব ছাড়িয়! কোথার কোন অনির্দেশ্য লোকে সে যাঁইবে, তাহ। 
জানা নাই। অন্ভাত ভয়ে তাহার অন্তরাত! কীপিয়। উঠিল। 

রাঘবানন্দ শক্তিধর সাধক। কাশীর সবাই জানে, তিনি বাঁক্সিদ্ধ 

মহাপুরুষ । রামদত্তের অকাল মৃত্যু সম্বন্ধে যে কথ৷ তিনি উচ্চারণ 
করিলেন, তাহা তো কখনো মিথ্যা হইবে ন1। 

সাহস সঞ্চয় করিয়! বালক কহিল, “প্রভু, সবাই জানে, আপনার 

শ্রীদুখ নিঃস্যত বাণী বিফল হ'বার নয়। আমায় আয়ু সম্বন্ধে আপনি 
দিব্যৃষ্টিতে যা দেখেছেন তা স্পট ক'রে বলুন। আমার আর এড়িয়ে 
যাবেন না। কৃপা করুন।” 

প্রিয়দর্শন বালকের নয়নে অশ্রু, কণ্ে আত্তি। রাঘবানন্দের অন্তর 
গলিয়া গেল, ফুটিয়া! উঠিল করুণাঘন বূপ। 

ন্নেহপূর্ণ স্বরে কহিলেন, “বৎস, তুমি নিশ্চিন্ত মনে আশ্রমে ফিরে 
যাও। আমি বলছি তোমার কোন ভয় নেই। আর শোন, এখনি 

গিয়ে তোমার আচাধ্যকে সংবাদ দাও, আজই তিনি যেন আমার সঙ্গে 
একবার সাক্ষাৎ করেন ।৮ ্ 

আমুপুধিক সকল কথা শুণিয়া, রামদত্তকে সঙ্গে নিয়া, শিক্ষাগ্ডর 
তখনি রাঘবানন্দজীর কাছে আসিয়া উপস্থিত। কহিলেন, “মহারাজ, 
সব কথ! শুনে এখনি আপনার কাছে ছুটে এলাম। আপনি ঠিকই 
বলেছেন, রামদত্তের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে ! জ্যোতিষী বিষ্ভায় আমার 

'দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা আছে, ভার সাহায্যে আগে থেকেই আমি 

এ তথ্য জেনেছিলাম কিন্তু এর প্রতিকার করার সাধ্য আমার কই? 
আপনার মত অলৌকিক শক্তি তো! আমার নেই। রামদত্ত আমার 
পরম স্নেছভাজন ছাত্র, কৃপা ক'রে তার প্রাণ রক্ষা বরূন। আমরা 
ডি 
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জানি, আপনি ঘোগ-বিভূতিসম্পন্ন মহাসাধক | ইচ্ছে করলেই যে কোন 
অঘটন অবলীলায় ঘটাতে পারেন ।% 

শ্মিতহাস্তে রাঘবানন্দ কহিলেন, “আচার্য, আপনি এতো ব্যাকুল 

হবেন ন1। এতো! ক'রে অনুরোধও আপনাকে জানাতে হবে না। সত্যি। 

কথ! বলতে কি, রামদত্ত যে শেষরাত্রে এ বাগানে আমবে, আমার, 

মনের মুকুরে আগে থেকেই তার ছায়৷ পড়েছিল। আমি আদিষ্ট 

হয়েছি তার প্রাণদানের জন্য । খগ্ডিত-প্রাক্তন এই বালককে আমি 
আবার স্থাপন করবে! নূতন জীবনের পথে । তাছাড়া, আমি যে আরে! 

জেনেছি, ঈশ্বর-নিদ্দিষ্ট এক মহান কম্ম তাকে সম্পন্ন করতে হবে। 
জনকল্যাণের জন্তাই তার বেঁচে থাঁক। দরকাঁর।” 

স্মার্ত আচার্য আপন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। পরম উৎসাহে 
তখনি প্রিয় ছাত্র রামদত্তকে সঁপিয়। দিলেন রাঘবানন্দ স্বামীর হাতে। 

পরদিনই এক শুভলগ্নে. বালকের সম্যাস দাক্ষা সম্পন্ন হইয়া! গেল। 
গরু নাম দিলেন-_রামাননদ সামী 

কাশীধামে জনশ্রুতি আছে, কয়েক দিনের মধ্যে রামানন্দের 

জীবনে সেই নিগ্ধারিত মৃত্যুলগ্ন আসিয়া যায়। গুরু তাহার অসামান্থ 

যোগশক্তির বলে মৃত্যুর আঘাতকে প্রতিহত করেন। তারপর তাহার 

আশীর্ববাদে রামানন্দ লাভ করেন স্থদীর্ঘ পরমায়ু ও বিপুল কর্ম্মশক্তি । 

রামানন্নী সপ্প্রদায়ের মতে, তিনি ১১১ বতসর কাল কাচিয়া যান, 

অগণিত মানুষের জীবনে বিস্তারিত করেন ভক্তিধর্ন্দের এব । 

ভক্তিসাধনার এক শ্রেষ্ঠ সংবাহকরূপে স্বামী রামানন্দ আত্মপ্রকাশ 
করেন, ভক্তি আন্দোলনকে তিনি স্থাপিত করেন উদারতর ভিত্তি ও 
.মানবতাবোধের উপর ৷ রামানুজীয় ভ'ক্ততত্ব হইতে যে পরম. সম্পদ 
তিনি আহরণ করেন, সমাজ জীবনের সর্বস্তরে অকপণ রুরে তাহ 

ঢালিয়া দিয়। যান। 

এই শক্তিধর আচাধ্যের জীবন ও বাণীতে উদ্ব্ধ হইয়া উঠে সারা 
ভারতের লক্ষ লক্ষ রামাওয়ৎ সাধক। 

নত 
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মধ্যযুগের অধিকাংশ ভক্তিবাদী ও মরমিয়া সাধুসন্ত রামানন্দের 
ভাবধারায় অবগাহন করিয়া ধন্য হন। কবির. ছিলেন তাহার সাক্ষাৎ 
শিশ্ত। আর ভক্ত কবি তুলসীদাস আরিভূত হন রামানন্রেরই-তক্তি- 
ধর্মের এক শ্রেষ্ঠ উত্তরসাধকরূপে । নানক, দাদু এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
সাধকের! কেহই রামানন্দে4 সুদুর প্রসারী প্রভাবকে অতিক্রম করিতে 
পারেন নাই। / 

দাক্ষিণাত্যের প্রেমভক্তির এঁতিহা বহুদিনের । আড়বার স.ধক 
এবং বিশিষ্টাততবাদী যামুনাচাধ্য, রামানুজ প্রভৃতির মাধ্যমে এই 

ভক্তিরস আরো গাঢ় হয়। পরবর্তী কালে রামানন্দ এ রসআ্োতকে 

দক্ষিণ হইতে উত্তর ভারতে আনয়ন করেন। আপন ব্যক্তিত্ব ও 

সাধনশক্তির বলে এই শ্রোকে প্রশস্ততর খাতে করেন সথশলিত, 

দেশের দিকে দিকে ক্রমে তাহা ছড়াইয়। পড়ে । আজো তাহার সেই 

মহনীয় অবদান সার। ভারতের ধর্মসংস্কাতির ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়! 

আছে। 
প্রয়াগের কাছে, মালকোটে ২৯৯ থুষ্টাব্দে রামানন্দ ভূমিষ্ঠ হন। 

পিতা পুণ্যসদূন ছিলেন এক সপ্ত শুদ্সত্ব, গৌর্রাঙ্গণ। মাতার 
নাম সুশীল! দেবী ।৯ 
নি 
মালকোট পূর্বেব শৈব ব্রাহ্মণদের বিখ্যাত কেন্দ্ররূপে পরিচিত 

ছিল। আচাধ্য রামানুজ একবার শিষ্ঝগণসহ পরিত্রাজন করিতে 

করিতে এই অঞ্চলে উপনীত হন। শক্তিধর আচার্য আপন মনীষা! ও 

সাধন-শক্তির বলে স্থানীয় ব্রাহ্মণদের শ্বমতে আনয়ন করেন! তারপর 

সাড়ম্বরে এখানে এক ঝিষ্ুবিগ্রহ স্থাপন করিয়া তিনি শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া 

যান। রামানুজের পবিত্র স্কৃতি বিজড়িত এই গ্রামই স্বামী রামানদ্দের 
জন্মভূমি ॥ 

১। আর কে ভাগ্ারকর £- ধৈধবিজম* শৈবিঞ্ম এড আদার 
রিলিজিয়নস্--পৃং ৯৩-৯৫ | 
৪ 



আচধ্য রামানন্দ 

প্রিয়দর্শন শিশুকে কোলে পাইয়া জনক-জননীর আনন্দের সীমা 
নাই। স্েহভরে তাহার নাম রাখিলেন, রাম্দত্ত। 

অন্টমবর্ষে উপপয়ন অনুষ্ঠানের পর হইতেই শুরু হয় রামদত্তের 
শাস্ত্র অধ্যয়ন। অংত অদ্ভুত তাহার সেধা ও প্রতিভা । শুধু চতুষ্পাঠীর 
পড়ুয়ারাই নয়, অধ্যাপক ও গ্রামের বড় বড় পাগুতেরাও বালকের 
+তিত্ব দেখিয়া বিস্ম্ মানেন । 

প্রবাণেরী বপেন, “পুণ্যসদন, তুমি সত্যই মহ! ভাগ্যবান । শ্রীবিষুণর 
কপায় তাই এমন মহা প্রা তভাধর বালককে পু্ররূপে পেয়েছ। এর 
শিক্ষণর যথাযোগ্য ব্যবস্থা করতে ক্রি করো না, এখানে না রেখে 
রামদণ্ডকে বর্দং পাঠিরে দাও বারাণসাতে। সেখানকার দিকপাল পণ্ডিতদের কাছ থেকে সে সব্বশ্রান্ত্র পারজ্গম হয়ে উঠক। এ গ্রামের 
মুখ উজ্দ্বল তহোকৃ।? 

পুপ্যসদনের ছুই চোখ আনন্দে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। উত্তর দেন 
আপনাদের আশীর্বাদ সফল হয়ে উঠুক। বিস্তু কোন্ প্রাণে এখনি 
এই কচি শিশুকে আমরা বারাণসীতে পাঠাবো ? আরে! কয়েকটা 
বংসর বরং যেতে দ্িন।” 

ামদন্তেন খয়স তখণ মাত্র খারো বতসর। ইহারই মধ্যে বর্ধ- 
শাস্ত্রের বছ হুরূুহ পাঠ সে আয়ত্ত করিয়াছে, দেখাইতেছে, অশানুধিক 
'বষ্চাবত্তা। পুণাসদন চিন্তা কারলেন, পুক্রকে আর এই গ্রাম্য 
পরিবেশে রাখা ঠিক নয়। গ্রাতিভার সম্যক বিকাশের জন উন্নত 
শিক্ষাক্ষেত্রে এবার তাহার যাওয়া প্রয়োজন । 

তখনকার দিনে বারাণসীধাম ছাড়া এমন স্থান আর কোথায়? 
ভারতের দিগ দিগন্ত হইতে বিখ্যাত আচার্য ও শান্রবিদ্ ব্রাহ্মণের 
এই পুণ্যধামে আসিয়া জড়ো হইতেছেন। অধ্যয়ন-অধ্যাপন্থা, বিচার 
বিতর্ক ও ধর্দ্সভার অনুষ্ঠানে এ নগরী সদাই মুখর হইয়৷ রহিয়াছে । 
পুপ্যসদন পুক্রকে এখনেই প্রেরণা করিলেন । 

শাস্ত্রের উচ্চতর পাঠ গ্রহণের জগ রামদত্তকে ভন্তি করা হয় এক 
নী৫ 



ভারতের সাধক 

স্মার্ত আচার্য্ের চতুষ্পাঠীতে। এখানে বা করার কালেই হঠাৎ 
সেদিন রাঘবানন্দজীর সহিত ঘটে তাহার এ নাটকীয় সাক্ষাৎ । সমর্থ 

গুরুর আশীর্বাদ শিরে ধারণ করিয়া গরু হয় এই বালক-শিষ্কের 

নৃউনতর সাধনজীবন | 

নবীন শিষ্বের প্রতি রাঘবানন্দজীর স্মেছের অন্তু নাই। আন্তরিক 

যত্তে, মনের মত করিয়া! তিনি তাহাকে গড়িয়। তুলিতে থাকেন! গুরু 

বুঝিয়৷ নিয়াছেন, রামানন্দ এক শুদ্ধসত্ত আধার, বিরাট প্রতিশ্রুতি 

নিয় তিনি আবিড়ূতি হইয়াছেন। তাই আগ্রহের সহিত বৈষবীয় 
শান্ত ও সাধনার নিগুঢ় তত্ব একের পর এক ্রাহার নিকটে তিনি 

উদ্ঘাটভ করিতে থাকেন। শক্তিমান শিষ্ের জীবনপাত্র ভরিয়! 

তোলেন উদার দাক্ষিণ্যে। 

গুরুর এই কৃপার ধার! ধারণ করিতে সাঁধক রামানন্দও কিন্তু কম 

যোগ্যতা দেখান নাই। একান্ত নিষ্ঠায়,। দিনের পর দিন তিনি 
আগাইয়া চলেন আত্মিক সাধনার দুরূহ পথে। 

রাঘবানন্দ শ্রীবৈঞ্কব সম্প্রদায়ের দিকপাল আচার্য, ধামানুজের 
বিশিষ্টাদ্বৈতাবাঁদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা। দক্ষিণ দেশ হইতে 
চলিয়া আসিয়া! কাশীধামে ভক্তিধর্মের এক নব মধুচক্র তিশি রচন। 
কৰিয়! বসিয়াছেন। এই শিবধামে-_বেদান্তী, শৈবপন্থী ও যোগীজন 

অধুষিত এই মহাঁতীর্থে-আনয়ন করিয়াছেন বৈষ্ণবীর সাধনার 
ভাবপ্রবাহ্। 

এবার রামানন্দকে পাইয়া রাঘবানন্দ স্বামীর অন্তরে মহ] উত্সাহ 

জাগিয়া উঠিয়াছে । এই শ্রীতিধর, শক্তিমান নবীন শিষ্যকে তিনি 

নিজের জুভিলাষ অনুযায়ী গড়িয়া তুলিবেন। উত্তর ভারতের এক 

শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব আচাধ্যরূপে তাহাকে করিবেন প্রতিঠিত। রামামুজীয় 
তত্ব ও ভাবধারা! উত্তর ভারতের সর্ধত্র বিস্তাঙগিত করিক্কে রাঘবানন্দ 

বড় ব্যগ্র হুইয়াছেলেন। একাজ সম্পন্ন না ছওয়! অবধি অন্তরে তাহার 
১০ 
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বস্তি নাই। এবার শিশু রামানন্দের মধ্যে অভীষ্ট পূরণের এক সুস্পষ্ট 
ইঙ্গিত তিনি দেখিতে পাইয়াছেন | 

দীর্ঘ দিন গত হুইয়াছে। রামানন্দ এখন পূর্ণবয়স্ক যুবক। গুরু- 
দেবের কৃপায় সাধনার নান] উচ্চতর উপলব্ধি, শক্তি বিভূতি, তিনি 
লাভ করিয়াছেন। বিশিষ্ট'দৈতবাদের এক মন্ী ব্যাখ্যাতা হিসাবেও 
প্রসিদ্ধ কম হয় নাই। কাশীর সাধকসম!জে তিনি অর্জন করিয়াছেন 
অসামান্য জনপ্রিয়তা ৷ 

গুরু হঠাৎ সেদিন একান্তে রামানন্দকে ডাকিয়! কহিলেন, “বগুস, 

শ্রীবিষণর কৃপ'য় সাধন ভজনে তুমি অনেকটা এগিয়ে গিয়েছ ! তোমার 
এঁকাস্তিকতা৷ ও ভক্তিনিষ্ঠাী দেখে আমি সন্তোষ লাভ করেছি। কিন্তু 
বস, মঠের অভ্যন্তরে বসে, বীধা ছকে নিশ্চিন্ত আরামে তো! 
সাধকের প্রকৃত পরীক্ষা! হয় ন11% 

“প্রভূ তবে কৃপা ক'রে আদেশ করুন, কি আমায় করতে হবে ।” 
“এবার তোমায় পরিক্রথজনে বেরিয়ে পড়তে হবে। চলতে হবে 

অজান1 বন্ধুর পথে। আশ্রমের নিভৃতি আর সিঞ্চ তরু-ছায়ায় বসে 

প্রভৃজীর নাম জপ.ছে, সাধন ক'রে যাচ্ছে৷ । ফলও ভালই পেয়েছে । 
কিন্তু বাইরে বেরিয়ে, হু'চোট খেয়ে-_সে নামজপ, সে সাধন ঠিক 
থাকে কি না, তা যে পরখ ক'রে দেখতে হবে । তাছাড়া, বস, আদিষ্ট 

এশীকন্ম রষেছে তোমার জীবনে । আমি চাই, এই পরিব্রাজনের 

ভেতর দিয়ে সাধারণ মানুষের ঘনিষ্ট সংস্পর্শ এবার তুমি লাভ কর। 
তাঁদের অন্তরের অভাব ও দৈম্যকে ভাল ক'রে জানতে শেখো। তাদের 

স্বখ-ছুঃখের ভাষ! বুঝে নাও ।” 

গুরুদেবের আজ্ঞ! রামানন্দ শিরোধাধ্য করিয়। নিলেন । অচিরে 

এক সাধু জমায়েতের সঙ্গে বাহির হইলেন তীর্থ পর্য্যটনে । 
কাশ্মীর হইতে কণ্যাকুমারিকা, গুজরাট হইতে গল্সাসাগর তিনি 

এ সময়ে পরিভ্রমণ করেন। তীর্থ ও সাধুসঙ্গের জন্ ঘুরিয়৷ বেড়ান 
দেশের দিকে দিকে । 
ভা]. স, (৬) ৭ ৪ 
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বদরীধামে উপনীত হইয়া রামানন্দ দীর্ঘদিন শ্রীবিষুওর ধ্যানে মগ্ন 
থাকেন। তারপর সেখান হইতে গাধারার কূলে কুলে পূর্বাঞ্চল 
অভিমুখে তিনি অগ্রসর হন। কথিত আছে, গজ নদীর মোহানায় 
গঙ্গাসাগর তীর্থে উপনীত হওয়ার পর রামানন্দ দিব্যভাবে আবিষ্ট 

হইয়া পড়েন। এই ভাবাবেশের মধ্যেই সেখানকার সাগর উপকূলে 
তিনি আবিষ্কার করেন কপিলমুনির প্রাচীন সাধনপাঠ। স্থানীয় 
জনসাধারণের সহায়তায় অচিরে সেখানে এক ক্ষুদ্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত 
হয়। উত্তরকালে এই পুণ্যময় স্থানই হইয়া! উঠে লক্ষ্য লক্ষ্য ভক্তের 
দর্শনীয় তারস্থান | 

কয়েক বুসয় পরিব্রাজনের পর স্বামী রামানন্দ আশ্রমে ফিরিয়া 

আসিয়াছেন। গুরু রাঘবানন্দজীর আনন্দের অবধি নাই। রামানন্দ 

তাহার প্রিয়তম শিষ্য । প্রতিভাধর, শাস্ত্রধিদ ও উচ্চস্তরের সাধক- 

রূপেও তিন পরিচিত হইয়া উঠিয়াছেন। এবার বুদ্ধ বয়সে ভাহারই 

হন্ডে আশ্রমের ভার অর্পণ কিয়! গুরু মহারাজ নিশ্চিন্ত হইতে চান। 

রামানন্দ চরণ বন্দন। করিতেই শুঁন্সেহে তিনি আলিঙ্গন দিলেন, জ্ঞাপন 

করিলেন আন্তরিক স্েহাশীষ। 

ন্লানতর্পণ ও পুজাদির শেষে রামানন্দ মন্দিরের অলিন্ৰে আসিয়া 
বসিয়াছেন। গুরুর মন আজ বড় প্রসন্ন! সন্সেহে কহিলেন, “বৎস 

রামানন্দ, বহুদিন পরে মঠে ফিরে এসেছো৷। আমার ইচ্ছে, আজ 

শ্রীবিষুর ভোগরাগের উত্তম আয়োজন হোক তোমার রক্ষিত ও 

নিবেদিত বস্তু আশ্রমিকের! সবাই মিলে প্রসাদ পাক. 1” 

একে ইফ্টদেবের ভোগ রান্ন|,ততৃপরি গুরুদেব সে প্রসাদ পাইবেন, 

রামানন্দ তে মহ। পুলকিত। তখনি পাকশালায় যাওয়ার জন্য উঠিয়া 

দাড়াইলেন! | 
রামানুজী সম্প্রদায়ে ভোগ রদ্ধন করা হয় অদ্ভূত নিষ্ঠা সংকারে। 

বাহিরের লোকের স্পর্শদোষ তো দূরের কথ! দৃষ্টিও পন্ধ বস্তুর উপর 
টা 



আচাধ্া রামানন্দ 

পড়িতে পারে না। বিন্দুমাত্র ত্রুটি ঘটলে সব কিছু একেবারে নষ্ট 
করিয়া ফেলা হয়। ঠাকুরের ভোগ নিবেদনও এমনি নিষ্ঠার মধ্য দিয়! 
ভক্তের! সম্পন্ন করেন। 

: মঠের পাকশালাটি শ্রীমুন্তির সেবার এৰ পবিত্র কেন্দ্র! আশ্রমের 
সকল সাধুই প্রাণপণে এ স্থানের শুচিতা রক্ষা করেন। 

কয়েকটি সতীর্থ রামানন্দকে তেমন শ্ুচক্ষে দেখে না| গুরু তাহাকে 
অতিরিক্ত স্নেহ করেন--ইহ! তাহাদের কাছে অসহা। তাছাড়া, গুরু 

ঘে মনে মনে রামানন্দকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছেন, 
মোহন্তের গদি যে তীাহারই হুইবে-_ইহাও এ বিরুদ্ধবাদীদের অজান! 
নাই। এবার তাহার! দলবদ্ধভাবে আগাইয়া আসে রামানন্দকে 
অপদস্ত করার জন্য। 

দলের মুখপাত্র সাধুটি করজোড়ে গুরুদেবকে নিবেদন করেন, 
“প্রভু, রামানন্দ মঠের ভোগশালায় প্রবেশ করার আগে আমরা 
গুটিকয়েক প্রশ্ন তাকে জিজ্ঞেস করতে চাই। আপনি কূপ! ক'রে এতে 

অনুমতি দিন |” 

“বেশ তো, বল কি বলতে চাও তোমরা । উভয়পক্ষের কথ 

শোনবার জঙগ্ঠ আমি আগ্রহ বোধ করছি।” 

এবার বিরোধীদলের প্রশ্ন বধিত হয় রামানন্দের উপর । “আচ্ছ। 

ভাই, আমাদের শ্রীসম্প্রদাস্বের দৃষ্টিতে শ্রীবিধুর মহা প্রসাদ অতি পবিত্র 
বস্ত, নয় কি ?” 

ন্যা! সম্প্রদায়ের সবারই কাছে এটা স্রবিদিত |” 

“্োোগ-প্রসাদ বাধতে, আর ইঞ্টের কাছে তা নিবেদন করতে যে 

নিয়মনিষ্ঠ পালন করতে হয়, তাও নিশ্চয় তোমার জান আছে ?” 

নিশ্চয় |” 

“তুমি তো এ কয় বুসর নান! তীর্থে, নানা জনপদে ঘুরে এলে। 

পরিব্রাজক জীবনে বাস করতে হয়েছে কত অজানা গৃহে, মিশেছে! 
জাতিবর্ণ নির্ধিবশেষে কত লোকের সাথে । আচ্ছা ভাই, ভোগ* 

নউ 



ভারতের সাধক 

রাগের শুচিতা কি তুমি সর্বত্র, সর্বব সময়ে ঠিক রাখতে পেরেছিলে ! 
কোন স্পর্শ দোষ, কোন দৃষ্টিদোষ কখনে। কি ঘটেনি? গুরুদেবের 
সামনে সত্য কথ! বল।'” 

“ত1 সত্যের খাতিরে বলতে হয়, সে সব দোষ ঘটেছে বইকি' 
অনেক ক্ষেত্রেই ঘটেছে! মঠের বাইরে সব সময় তো! আচারগত 

নিয়মনিষ্ঠা রক্ষ: করা সম্ভব নয়। তাছাড়া, ছোয়ায় নিয়ে ভ্তীবন 
সাধনাকে এতে! বিড়ন্বিত করে তোলাই বা কেন অনেক দিন 

হলে! আমি ভালছি, আমাদের প্রেমভক্তির আদর্শ ও আচরণে 

ঘটেছে এক মন্ধ্ান্তিক স্বতঃ:বরোধ । এর "বসান ঘটলেই আমি 

খুশী হবে1।” 

“তাহলে কি তুমি বলতে চাও--স্পষ্ট করে বলো ।” 
“বলতে চাই, প্রভূ জগন্নাথকে ভজন করবো, কিন্তু জগন্নাথধামে 

যেমন ক'রে প্রসাদ বিতরণ করা হয়-_নিবিবচারে, ছোয়ছুঁয়ির কোন 

দোষ না দেখে-_তা করবো না, এ নীতিকে আমি মনে করি নিতান্ত 
অযৌক্তিক 1” 

“মনে রেখো .রামানন্দ, জগন্নাথ ঘা পারেন, আ.ম্রা তা পারিনে 
--পারা সম্ভব নয় , উচিতও নয়। _তাই তো আচাধ্য রামানুজ সরে 
এলেন মহাধাম ্রক্ষেত্র থেকে ।” 7 

“আমি জগন্নাথক্ষেত্রের ধারাকেই সর্বত্র করবে! প্রবন্তিত। 

আন্বে] সর্বব ভেব্ববিবাদহীন উদার বৈষ্ণবতা।” 
“কিন্ত ভোমার এ কাজ ভোত্রই মঠে থেকে, সম্প্রদারের ভেতরে 

থেকে হতে পারবে না, ভাই, 

আচাধ্য রাঘবানন্দ নীরবে এতক্ষণ এ বাদানুবাদ শুনিতেছিলেন | 

এবার তীহাকে মুখ খুলিতে হইল | কহিলেন, “তোমাদের কথা সবই 
আমি শুন্লাম। বস রামানন্দ, তুমি কি সত্যই তোমার এই 
বৈপ্লবিক মতকে আকড়ে ধরে রাখতে চাও ? এজন্য চরম মূল্য দিতে 

তুমি পশ্চা্পদ নও 1?” 
১৪৬ 



আচাধ্য রামানন্দ 

দৃঢ় প্রশান্ত কণ্ে রামানন্দ উত্তর দেন, “গুরুদেব, যা বলেছি তা 
একান্তভাবে আমার মনের কথা৷ ভগবান বাসা বেধে আছেন ভক্তদের 
হৃদয়ে হৃদয়ে । ভগবানকে ভালোবাস্বো, তাঁর ভক্তকে বাসবো না- 

এ তো কখনো হতে পারে না। ভক্ত সমাজকে বিভক্ত করার কথা 

কোন দিনই আমার চিন্তায় স্থান পায় না। প্রভু, এ মতবাদ অনেক 
আগে থেকেই আমার অন্তরে জেগেছিলো।। পরিব্রাজনের এ কয়টি 
বৎসরে তা আরে। দৃঢ় হয়েছে । মঠের বাইরে গিয়ে বৃহত্তর জগতকে--. 
মানব সমাজকে আমি নিবিড় করে দেখতে পেয়েছি। আর তাকে 
দেখেছি সমকালীন সমাজ, ধর্ম ও ইতিহাসের আলোতে ।” 

রাঘবানন্দ মহারাজ আপন মনে কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া নিলেন । 

তারপর কহিলেন, “শোঁন তোমরা । আমি আমার চরম সিদ্ধান্ত স্থির 
করে ফেলেছি। এতকাল ধরে গুরুপরস্পরাক্রমে যে আদর্শ, যে 
আচার নিয়ম এ মগ্ডলীতে চলে আসছে, তার ব্যতিক্রম করার কোন 
সাধ্য আমার নেই। তা পূর্ব্বব চলতে থাকবে । তবে একথাও 
স্বীকার করবো, রামানন্দ যা বল্ছে তার পেছনে রয়েছে তার নিজের 

বিশ্বাস ও উপলব্ধ সত্য । ভভক্তিপ্রেমে সাধনার গভীরে প্রবেশ ক'রেই 
সে একথা বলতে পেরেছে। তাই আর্মি নিজে থেকেই তাকে মুক্তি 
দিচ্ছি সম্প্রদায় গণ্ডী থেকে ।” 

নতজানু হুইয়! রামানন্দ আচার্ধ্ের চরণধূলি গ্রহণ করিলেন । 
বিরুদ্ধবা্দী সতীর্থের দল চিত্রাপিতের মত দণ্ডায়মান, কাহারে মুখে 
কোন কথা সরিতেছে না। 

প্রিয়তম শিব্াকে আশীষ জানাইয়া রাঘবানন্দ মহারাজ কহিলেন, 
বিৎস, তুমি তোমার উপলব্ধ সত্যকেই অবলম্বন করে থাকো । আমি 
অনুমতি দিচ্ছি, তুমি তোমার নিজস্ব পথ ধরে এগিয়ে যাও, প্রতিষ্ঠা 
করো! নৃতন মণ্ডলীর । নূতন যুগের নৃতন ভাবধারার সাথে জামজন্য 
রেখে প্রেমভক্তির বাণী তুমি শোনাও। আশীর্ববাদ করি, অগণিত 
বাসুষের কল্যাণ হোক তোমার মাধ্যমে 1” 

১৩১ 



ভারতের সাধক 

গুরু ও গরজ্রাতাদের কাছে বিদায় নিয়! সেই দিনই রামানন্দ 
আশ্রম ত্যাগ করিয়। গেলেন । 

সেদিনকার আদর্শ-সঙ্ঘাত ও রামানন্দ কর্তৃক মঠ ও মগ্ডলী 

পরিত্যাগ সার] উত্তর ভারতের ধণ্মজীবনের ইতিহাসে এমন এক 

বিশ্লবেব সুচন! করে যাহাএ তুলনা খু'জিয়! পাওয়া কঠিন। এ বিপ্লবের 
প্রভাব গুধু রামানন্দের অনুবস্তী শিশ্যুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই, 
সারা ভারতেন জনসমাজে তাহা ছডাইয়া৷ পড়ে। তীহাব আদর্শ ও 
উদার মণ্বাদ জলগণের শিক্ষা দীক্ষা ও বিশ্বাসকে ক্রমে উজ্জীবিত 

করিয়া তোলে। 
গুরুর নির্দেশ রামানন্দ মানিয়া নেন। অচিংর রামাওয়ৎ নামে 

এক নূতন ভক্তিবাদী সম্প্রদায় তিনি গঠন করিয়া তোলেন । তাহার 
নামানুসারে সম্প্রদায়ের লোকেরা রামাননদী বলিয়াও অভিহিত 

সইতে থাকে ।১ 

জন্প্রদায়ের গণ্ভী চিরতরে ছিন্ন করিয়া স্বামী পামানন্দ বাহির হইয়া 

প়িয়াছেন। এবার আর তাহার নিজস্ব মতবাদ প্রচারের পথে কোন 

বাধা নাই। শুধু কাশীতেই নয় ভারতের নান! তীর্থে ঘুরিয়৷ ঘুরিয়া 

এই নব ধর্মন্দোলনকে তিনি প্রাণবন্ত করিয়া তোলেন। 

সাধন সম্পর্কে রামানন্দ সববাধিক জোর দেন ত্যাগ খৈরাগ্যের 
উপর, জাগত্তিকি সমস্ত কিছু সৃখ স্বাচ্ছন্দ্য পরিহার করিয়া নিজে 
হন সর্্বত্যাগী সন্ন্যাসী । এই বৈরাগ্য ও কৃচ্ছুসাধনকে ভিত্তি করিয়া 
তাহার জনুগামীদের" মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে চারি শ্রেণীর নাগা সাধু। 

উত্তর ভারতের ধণ্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনে এই সাধুদে? 
অবদানের গুরুত্ব অপন্রিসীম। 

রামানন্দ অসাধারণ শান্মবিদ। তাই প্রথম হইতেই শান্্রসাগর 
মন্থন করিয়া নিজের মতের পরিপোষক তথ্য ও যুক্তি সংগ্রৎ করিতে 

বিটি ০ মজা আজ 

১। জর্জ, এ, শ্রীয়াবসন £ এন্সাইক্লোপিভিয়া অৰ রিলিজিয়ন আযাও 
এখিহ্ ন-সভলা"১০) পুঃ ৫৭০ । 
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আচাধ্য রামানন্দ 

[কেন। একাজে একাস্তভাবে গিরি করেন তাহার অসামান্য 

প্রতিভা] ও কর্ম্মশক্তি। 

শান্ট্রবাক্য উদ্ধত করিয়। নবীন আচার্য ঘোষণা করেন, যে ভক্ত 
ভগবানের শরণ নেয়-ভীহ্াত্র স্বোয় আত্মুনিয়োঞ ক'রে, জাতিভেদ 
মানিয়া চলার প্রয়োজন তাহার নাই। আরো তিনি দেন নির্দেশ, 
যে তাহার সম্প্রদায়ের আদর্শ ও মতদাদ গ্রহণ করিবে, জাতিবর্ণ- 
নিবিবশেষে সে-ই লাভ করিবে একত্রে পান ভোজন করার অধিকার : 
ভগবানের সেবাপুজা একই বিধি অনুযায়ী যাহার সম্পন্ন করে, একই 
সামাজিক মর্যাদা তাহাদের । 

শ্রীসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ আচার্য, রামামুজ সাধারণ ভক্তদের জন্য 
বছ কঠোর আচার-আচরণ ও নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রবর্তন করিয়াছিলেন । 
রামানন্দ তাহার অনেক কিছু পরিবন্তিত করিলেন । ধর্মসাধনার ছুয়ার 

মানুষের জন্য করিয়া দিলেন উন্মুক্ত | 
তাহার সেপিনকার পৌরুষপ্ৃপ্ত কষ্টের ঘোষণা জনমনে আনিয়! 

দেয়ু নূতন সাহস ও নূতন আশার আলোক-সন্কেত। 

ফলে অবজ্ঞাত, লাগ্ুত, সমাজের শীচেকার মানুষ জাগিয়। উঠে 
অপূর্ব আত্মপ্রত্যয়ের শক্তিতে ৷ সে ভাবিতে শিখে,_ ঈশ্বরীয় কুপা ও 
জ্ঞানের আলোকচ্ছট! মানুষকে আনিয়া দিবে সব্বাঙ্গীন মুক্তি, 

সমাজ জীবনের বন্ধন ও নিষ্পেষণ এড়াইয়া সে এবার বাচিবে। 

ভগবৎ-প্রেমে ম্বামী রামানন্দের সর্ববসত্ত। ছিল পরিপ্লাবিত | তেমনি 

ভগবানের স্থষ্ট জীবের প্রতি, সর্বব মানবের প্রতি তাহার প্রেম ও 

করুণার অবধি ছিল না। সকলেরই জন্য মুক্তির পথ, ভগবত-আরাধনার 
পথ তিনি সারা জীবন ভরিয়। দেখাইয়া গিয়াছেন। 

তাহার নির্দেশিত সাধনার অন্যতম অঙ্গ শ্রীভগবানের নাম জপ। এ, 83141581042 সপ পপ সস 

এই ভপের উপর তিনি সদাই গুরুত্ব অরোপ করতেন | বলতেন-.- 

ম্যাকলিফ £ হিষ্টরি অব শিখ. রিলিজিয়ন--তল্যু *, পৃঃ ১০৮। 
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হে মুযুক্ষু ভগবানের নামমন্ত্র নিরন্তর জপ কর, তাহাতেই মিলিবে 
পরম! মুক্তি, সিদ্ধ হইবে সর্ধ্ব অভীষ্ট | 

সমাজ ও ধন্মাচরণের অনাবশ্যক আচার নিয়ম হইতে তীহার 
শিষ্যেরা মুক্ত: তাই তাহারা সাধুসমাজে অভিহিত হইতেন "অবধৃত' বা 
সর্ববপাশমুক্ত সাধকরূপে । 

নিরীশ্বরবাদী বা ভগবতবিমুখ তাকিকদের দমনে স্বামী রামানন্দের 

উৎসাহের সীম| ছিল না। অসামান্য শান্তুজ্ঞান, ব্যক্তিত্ব ও ধিশক্তি 

নিয়া সর্বক্ষেত্রে ইহাদের তিনি পধুর্দস্ত করিতেন। তাই দেখা যায়, 
মধাযুগে তাহার এবং তাহার শিষ্যুদের প্রতাপে জৈন ও বৌদ্ধ প্রভৃতি 
ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কন্দমপরিধি অনেকাংশে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছিল । 

পূর্বতন বৈষ্ণব আচার্য্যগণ হইতে রামানন্দের পার্থক্য ও বৈশিষ্টা 
নির্ণয় করিতে গিয়! ডাঃ আর, জি, ভাণ্ডারকর লিখিয়াছেন, “হিন্দু 

সমাজের নিম্ন, অস্তাজ শ্রেণীর জন্য সহানুভূতি হইতেছে বৈষ্ণব ধর্দ্দে 
তণ্ততম বৈশিষ্ট্য এবং এই ধর্খব আন্দোলনের গোড়া হইতেই সেটি 

চোখে পড়ে। কিন্তু প্রাচীন আচর্যোর] ব্রাহ্ষণেতর জাতি-বর্ণের 

মানুষকে সাধারণতঃ দাড় করাইয়া রাখিতেন মগুলীর বহিরাজনে, 
তবে এই সব লোককে নুতন পরিস্থিতি ও ভাবধারার স্থষোগ 
স্থবিধা অবশ্যই দান করা হইত। রক্ষণশীল বেদপন্থীরা চাহিতেন, এই 

সব মানুষ তাহাদের নিজম্ব নীচু গণ্ডীর মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াই 
ধর্্মকর্ন্দের অনুষ্ঠান করুক এবং জন্ম জন্মান্তরের অন্ত পুণ্যের ফলে 
আবার ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করুক--তারপর তাহাদের সেই 

নবলব্ধ উন্নত জীবনে শুরু হোক মোক্ষের সাধনা । বৈষ্বীয় পন্থা ও 
আদর্শ অনুষায়ী ঘে কোন সাধারণ নিন্ন।শ্রেণীর মানুষকে মোক্ষলাভের 

অধিকারী বলিয়! গণ্য করা হইত, কিন্তু রামানুজ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ আচার্ধেরা 

বেদভিত্তিক ভক্তিসাধনার ব্যবস্থা দিতেন শুধু উচ্চবর্ণের সাধকের ডগ্ভাই । 
ব্রাহ্মণ ছাড় অন্য জাতির জন্য ছিল ভিন্ন ব্যবস্থা । 

১ ডাঃ আর জি, ভাগ্ডারকর £ বৈষবিষ্ষষৃু। শৈবিজম আগ মাইনর 
রিলিঙ্গিয়াস সিসটেম্স্ : পৃঃ ১৩০। 
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রামানন্দ কিন্তু এ ব্যবস্থার আমূল সংস্কীর করেন। ব্রাক্ষণ এবং 

নিন্বর্ণের মধ্যে কোন পার্থক্যই তিনি রাখেন শাই। এমন কি, গুধু 

বিষ্ুর উপাস্ক এএ: অন্রদায়ভুক্ত হইলেই যেকোন লোক সবার 

সাথে পঙ্জতে বৃসিয়! আহারের অধিকার শ্রী্ত হইত। 

রামানন্দের আর একটি সংক্ধাবূলক অবদান--তাহার নব 
ভক্তিবাদের প্রচারে সাধারণের চলতি ভাষার ব বাবহার। রাধারুষ্ের 
৬ টিক. জর 

সপ আজ শি 

ঠাহার আচাধ্য ভ চাট জীবনের, এক £ বিশিষ কীন্তি। 

রামানন্দের সাধশ] ও দার্শনিক তত্বেব মুল কথা--ভগবৎ-প্রেম । 

পুকষ বা নারী, ব্রাহ্মণ ব। অন্ত্যজ, যে কোন ধরণের ভক্তই হোক্ না 

কেন, ভগবানের দুটিতে সকঞ্েই সমান ) সমল সানা 
'ঠাহাদের সমান অধিকার দেওয়া হয়। 

ভগবানের ভক্তসমাজ মানেই এমন এক সর্বজনীন ভ্রাতসমাজ 

যেখানে ভেদ খিভেদের গণ্ডী রচনার প্রশ্ন আসে না। তাই সকলেরই 
জন্য তাহার রামাওয়ৎ সম্প্রদায়ের দুয়ার থাকে সদ] উন্মুক্ত ১ 

শ্রীবৈষবদের মত রামানন্দ শুধু ব্রাহ্মণদেরই আচার্ধ্যের পদে 
নিয়োজিত করেন নাই, অব্রাহ্মণদেরও তিনি সাদর আহ্বান জানান 

প্রেমভক্তি-ধর্ম্বের প্রচারে সেদিনকার সংরক্ষণশীল সমাজের সম্মুথে 

দাড়াইয়! ধ্বনিত করেন উদার আশ্বাসের বাণী-_ 
জাতি পাতি পুছষ্ট নাহ কোই। 
হ্জিকে। ভজই সে! হরিকে! হোই। 

--ওরে ভাই, প্রশ্ন ক'রো ন! কাউকে জাতি নিয়ে, জানতে চেয়োন। 

কোন্ পংক্তিতে বসে সেখায়। হরিকে যে করবে ভজন, সেই হয়ে 

যাবে হরির বর আত্মুজন | 

১. কালক্রমে রামাওয়ংদের মধ্যে এই উদ্দার সমাজবোধের অভাব ঘটে 
এবং জাতিগত ভেদবৈষম্য মাথা তুলিয়া দাচায়। 
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রামানন্দের উপাহ্য ও ইষ্টদেব এই হরির স্বরূপ কি? কে তিনি? 
বিষ্ণুর অবতার, রামায়ণ মহাকাব্যের আদর্শ নায়ক, পৃতচরিত 

রমেচন্্ই রামানন্দের ইষ্ট এই পরমপুরুষই .রামাওয়গুপন্থীদের 
সাধনার ধন | ব্রামমন্্র আর রাম-ভজনের মধ্য দিয়াই সে যুগের 

অগণিত আশ্রিত ভক্ত ও সাধকের জীবনে আচাধ্য রামানন্দ 

আনিয়াছিলেন অপূর্ব রূপান্তর । 
আজও রামাওয়ৎ সম্প্রদায়ে প্রচলিত প্রথার অনুকরণে উত্তর 

ভারতের জনসাধারণ “রাম রাম" “জয় রাম” বা “সীয়। রাম" বলিয়া 

পরস্পরকে অভিবাদন জানায়, সৌজন্য কাশ করে। 

রামানন্দের সংস্কারপন্থী মন, উদার সমাজবোধ ও শ্রীরামচন্দ্রের 

উপাসন। প্রবর্তনের পিছনে দেশের সমকালীন ইতিহাসের প্রভাব 

বেশ কিছুট! রহিয়াছে 

চৌদ্দ শতকের অধিকাংশ কাল এই আচার্যা জীবিত ছিলেন । 

খিলজি বংশের শেষ ন্মলঙতানদের রাজত্ব তিনি দেখিয়াছেন, তৃঘলক 
স্বলভানদের্র সকলেরই শাসনকালের অভিন্ত্ত1 তাহার জীবনে আছে।. 

আলাউদ্দীন যখন চিতোর আক্রমণ করেন, রামানন্দ স্বামী তখন 
যুবক মাত্র। আর মহম্মদ তুঘসকের পাগলামী ও অত্যাচার যখন 
জনসাধারণের মনে ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছে তখন তিনি এক প্রবীণ 

ভক্ত সাধক, দেশের দিকে দিকে পরিক্রাজন করিয়! বেড়াইতেছেন | 

রামানন্দের যে দীর্ঘ আযুক্ধালের কথা শোনা যাঁয় তাহাতে মনে হয়, 

তৈমুরের দিল্লী অধিকার ও নৃশংস হত্যালীলার কাহিনী তীহার কাছে 
অজানা! ছিল ন1। 

গবেষক গ্রীয়ারসন বলেন, “ইহ1] কখনই বিশ্বাস করা যায় ন] যে, 

তত্কালীন ভারতের রাজনৈতিক দুদৈর্ব ও দুদ্দশ! স্বামী রামানন্দের 
উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে নাই। পরম কৃপালু, মহিমান্থিত বীর 
যোদ্ধা! রামচন্দ্রের উপাসনার তত্ব তিনি দেশের জনজীবনের সর্বস্ত:র 

১০৬ 



আচাধ্য রামানন্দ 

বিস্তারিত করেন এবং সে সময় সর্বত্র উহ! যথেষ্ট সমর্থনও পায়-_ 
ইহার কারণ বিদেশী শাসনের গ্লানি ও লাঞ্ছনা! সাধারণ মানুষকে 
এঁ মহাশক্তিধর উপাস্তোর দিকে সহজেই আকৃষ্ট ব করিয়াছিল ।+ দি 

রামানন্দ ও তীহার প্রধান শিশ্যদের প্রচারিত রামসীতা-ত্ক 

এদেশের ধর্ম ও সমাজ জীবনের এক বৃহত্তর কল্যাণ সাধন করে। 

ত্যাগ বৈরাগ্য, শুচিতা৷ ও সংঘমের সঙ্গে তাহার নৃতনতর আন্দোলন 
সর্বব সমক্ষে তুলিয়া ধরে পৌরাণিক যুগের তেজবীর্ধ শক্তিমত্ত। ও 

আদর্শ চরিত্র | 

পরবর্তী কালে রাধাকৃষ্ণ যুগলভজনের ব্যপদেশে কোন কোন 

ভক্তিবাঁদী.উপদ্লের মধ্যে অবাঞ্চিত আচার আচরণের প্রাদুর্ভাব দেখ! 

দেয়। রামাওয়ৎ সিদ্ধ সাঁধকদের উচ্চতর তত্ব ও আদর্শের প্রচারে 

তাহাদের কদাচার সে সময়ে অনেকটা কমিয়! আলে । 

রামানন্দের ধর্মীয় আদর্শ ও জীবনদর্শন প্রধানতঃ প্রচারিত হয় 
হিন্দি ভাষার মাধ্যমে । তাহার ভক্ত শিষ্যদের রচনাও প্রকাশিত হয় 

হিন্দি-আশ্রিত নানা উপভাঁষায়। রাঁমানন্ৰের শ্জের লিখিত উপদেশ 

বা! বাণী অতি যণসামান্যই পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার শিষা শ্বখানন্দ 

এবং বিশেষ করিয়া] অন্যতম উত্তরসাধক কবীরের অজত্ট রচনা 

হিন্দিতেই লিখিত | রামানন্দ ও তাহার শিষ্য প্রশিষ্যদের প্রভাবেই 

যে হিন্দি ভাষা এশ্বধ্যমণ্ডিত হয়, সাহিত্যিক ভাষায় পরিণত হয়, 

আজ আর তাহ! অস্বীকার করার উপায় নাই। 
হিন্দি সাহিত্যের অত্যুজ্জবল রতু তুলসীদাস ছিলেন এক বিশিষ্ট 

রামাওয়ৎ্ড সাধক । তাহার আধকাংশ ভক্তিরসা শ্রিত কাব্য রামানন্দেরই 

শিক্ষার ফলশ্রুতিরূপে আত্মপ্রকাশ করে' কাজেই রামাননের 

কাছে ভারতীর ভক্তসাধনা ও সাহিত্যের খণ যে কত তাহার পরিমাপ 

কর সহজ নয়। 
০ তত ধস, তারেক 

১। এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজি্ন এণ্ড এখিকৃস ভল্যু-১*, 
'পঃ €৭০-৭১। 
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আচার্্যজীব্ন শুরু হওয়ার পর একে একে আসিতে থাকে 
বামানন্দের অন্তরজ শিষ্যদল। ইহাদের মধ্যে রহিয়াছেন ব্রাঙ্ষণ ও 

অম্পৃশ্য, বিহ্বান ও পিরক্ষর, নারী ও পুরুষ _সর্ববশ্রেণীর মানুষ । 

প্রধান শিষ্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য-অনস্তানন্ন, হৃথানন্দ, স্রেশ্বরানন্দ 

রহরিয়ানন্দ, ধোগানন্দ, গালভানন্দ, পিপানন্দ, কবীর, ধনানন্দ, 

দবানন্দ, সেনানন্দ, রইদাস, পল্মাবতী ও স্থরেশ্বরী | 

পল্লাবতী আর স্থরেশ্বরী এই দুইজন রামানন্দের নারী শিষ্যা। 

ঠাহার পুরুষ শিষ্যদের মধ্যে কবীর মুসলমান, জোলা বংশীয় । ধনান্প্দ 
ঈাতিতে জাঠ, রইদাস চণ্মকার, সেনানন্দ ক্ষৌরকার । 

আত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে এই শিষ্যের। উন্নত স্থান অধিকার করেন 

এবং এক একটি বিশিষ্ট ভক্তমগ্ডুলী ইহাদের কেন্দ্র করিয়া গড়িয়1 
টঠে। রামানন্দের এই সব সাক্ষা্ড শিষ্যদের জীবন ও বাণীর মধ্য দিয়া 

5ক্তিধর্্মের উচ্ছুল রসম্বোত দেশের সর্বত্র ধীরে ধীরে ছড়াইয় 
পড়িতে থাকে । 

রামাওয়শড সম্প্রদায়ের অনন্তানন্দ এক বিশেষ মধ্যাদাপূর্ণ শ্থান 
মধিকার করিয়াছিলেন। স্বামী রামানন্দের তিনি প্রথম শিষ্য । দীক্ষ! 
গহণের পর হইতেই তাহার জীবনে আমে ভক্তিপ্রেমের জোয়ার | 
যাধপুর অঞ্চলে সাধন কুটার স্থাপন করিয়া এই ত্যাগী সাধক রাজ্যের 
্ববত্র গুরুর সাধনতত্ব ও জীবনাদর্শ প্রচার করিয়া বেড়ান। 

জনশ্রুতি আছে, অনন্তানন্দ অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন 
ঠাহণর অসামান্য যোগ বভূতির বলে সে-বার এক মৃত যন্তডুমুর বৃক্ষ 
ুপ্তরিত হইয়া লঠে। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া]! ঘোধপুরের মহারাজ। 
বস্ময়বিমুঢ় হন, শক্তিধর মহাত্মার চরণতলে তিনি শরণ নেন। 

ভক্ত কবি হুথানন্দের জীবনে রামানন্দের পবিত্র স্পর্শ উঁৎসারিত 
করে এঁশী প্রেমের অস্ত নিঝর। ন্খানন্দের রচিত অজত্ব সঙ্গীত, 
১০৯৮৮ 
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গাথা ও স্তোত্র পাঠ করিয়া হাজার হাজার নরনারীর জীবন উদ্বুদ্ধ 

হইয়! উঠে! শাহার ভক্তিরসাগ্নুত রচনাসমূহ হিন্দি সাহিত্যের অমূল্য 

সম্পদ হুইয়। রহিয়াছে । 

ভক্ত কবীর যে নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্য দিয়া আচাধ্য রামানন্দের 

আশ্রয় লাভ করেন, তাহ! স্্ববিদিত | রামানন্দের সাধন। ও বাণী এই 

তরুণ মুসলমান জোলার জীবনে আনয়ন কবে অপূর্বব রূপান্তর । 
ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মরমিয়! সাধকরূপে কবীর দাস আত্মপ্রকাশ 
করেন। উত্তর ভারতের জনজীবন ও সাহিত্য দীর্ঘদিন তীহার ব্যক্তিত্ 
ও রচন! দারা উজ্জীবিত হয়: 

স্থরেশ্বরানন্দ ও তাহার পত্বী স্থরেশ্বরী উভয়েই ছিলেন স্ব'মী 

রামানন্দেঃ অশেষ কৃুপাঁভাজন ! উত্তরকালে বু সাধকের পথপ্রদর্শক- 
রূপে স্থুরেশ্বর খ্যাতি অঞ্জন করিয়াছিলেন । তাহার শক্তি-বিভূতির 
নান| কাহিনী জনসমাঁজে প্রচলিত আছে । 

সে-বার জনকয়েক ভক্ত 1শষ্যসহ তিনি তীর্থ পর্যটনে বাহির 

হইয়াছেন। দীর্ঘ পথ অতিক্রমের পর সবাই অতিশয় ক্লাম্ত। নগরীর 

উপকণ্ঠে সেদ্িনকার মত বিশ্রামের স্থান নিবর্বাচন করা হয়। 
এমন সময় একটি স্থানীয় লোক সেখানে আসিরা আলাপ ভুড়িয়া 

দেয়। আগন্তুক সদালাপী। তাছাড়া, মাল! তিলকধার্ী এই বৈষ্ণব 

সাধুদের দর্শন করিয়। সে মহ পুলকিত। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর 
সবিনয়ে প্রস্তাব করিল, “প্রভুর! যখন দয়া করে এখানে এসেছেন, 
এই অধমকে আপনাদের সেবায় একটু লাগতে দিন! কাছেই রয়েছে 
আমার খাধারের দোকান ! সেখান থেকে আপনাদের ভোজনের জদ্যা 

সামোসা, পুরী, তরকায়ী সব এক্ষুণি গরম গরম ভেজে এনে দিচ্ছি। 

সবাই সারাদিন হেঁটে শ্রান্ত হয়েছেম,' আজ আর রান্নার ঝামেলা 

না-ই বা করলেন ।” 



ভারতের সাধক 

লোকটির দৈগ্যের সীমা নাই। বৈষ্ণব সেবার জন্য বারবার সে 

অনুনয় করিতেছে, এড়ানে! বড় কঠিন। অগত্যা! তাহার আনীত 

আহাধ্যই ইষ্টউদেবকে ভোগ দেওয়। হইল। সকলে ভক্তিভরে লেই 
প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। 

ভোজনের পর বেশ কিছুকাল কাটিয়। গিয়াছে । গুরু সুরেশ্বরানন্দ 
পাশের প্রকোন্ঠে নিদ্রার আয়োজন করিতেছেন । এমন সময় শিল্কেরা 
উদ্ভেজিত অবস্থায় সেখানে আসিয়৷ উপস্থিত | 

দলের মুখপাত্র নিবেদন করিলেন, “গুরুদেব, সর্বনাশ হয়েছে। 
আমরা সবাই আঙ্জগ এক পাপাত্মার কবলে পড়ে জাত ধর্ম খুইয়েছি। 

ঘষে লোকটা এতে বত্ব করে আমাদের ভোজন করালো, আসলে সে 
হচ্ছে এক ঘোর পাষণ্ড । বৈষ্ণব সাধু দেখলেই, কপট ভক্ত সেজে সে 
তাদের ঠকায়। এইমাত্র সে বিজ্রপের সরে ব'লে গেল, আমাদের 

ধাবারে যে মাংসের কুচি মিশিয়ে দিয়েছিল। আর ৩1 এমনি 

নিপুণভাবে দিয়েছিল যে, আমর! টের পাইনি! এখন উপায়?" 
স্থরেশ্বরানন্দ কিন্ত নিবিবকার। আত্মপ্রত্যয় ভরা কণ্ঠে ভক্তদের 

কহিলেন, “বসগণ তোমরা বৃথা এতো চিন্তিত হয়েছো! । তোমরা 

বাঁ ভোজন করেছে, তা কি ঠাকুরের প্রসাদ ক'রে খাওনি? সত্যকার 

ভক্তি ও বিশ্বাস কি তাহ'লে তোমাদের ছিল না?” 

সবাই একে অন্তের দিকে চাঞ্িতেছেন, কাহারো! মুখে কোন কথা 

কুটিতেছে ন]। 
এবার স্রেশ্বরানন্দ কহিলেন, “বেশ তো, তাহ'লে তোমরা এক 

চাজ করো'। যে যা খেয়েছে। এখনি বমন ক'রে ফেলে। । আমি বলছি, 
বে সব বস্তু তোমাদের পাক-হলীতে গিয়েছে তা এবার পৃথক পৃথকভাবে 
বিয়ে আসবে ।” 

গুরুর সম্মুখে দীড়াইয়া একের পর এক শিস্কেরা বমন করিলেন। 
গলনালী দিয়া বাহির হইয়া আসিল আটা, ঘৃত, শাক সঙ্জির সহিত 
কুত্র ক্ষুদ্র মাংসখণ্ড। সকলের বিস্ময় ও ক্ষোভের সীম। রহিল না। 
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এবার গুরু স্্রেশ্বরানন্দের পালা । তিন কিন্তু মুখখিবর হইতে 
উদ্গীরণ করিলেন একরাশ তুলসীপত্র। 

এ দৃশ্য যেমনি অদ্ভুত তেমনি অবিশ্বীস্ত ! সকলেই হতবাক হুইয়! 
পিশিমেষে চাহিয়া আছেন । 

সৃরেখধানন্দ শহান্তে কাহুলেন, “তোমরা ন। জেনে যে অখান্ঠ 

খেয়েছিল, তা প্রীগুরুর কুপায় নঙ্কাশিত হয়ে গেল। তার আমার 

পাকস্থলী থেকে উচঠ-আ।া তুলসীপত্রের কথা ভাবছে? বাবা, 
এতে আশ্চধ্য হবার সত্যিই কিছু নেই । অন্তরে যদি কলুষ না থাকে, 
ইষ্টদেখের ভোগ যদি সত্যকার ভক্তি নিয়ে নিবেদন করো, তবে তা 

এমশিতর পবিত্র বস্তুতেই রূপান্তরিত হতে পারে। আজকের এই 
ুদৈর্বের ভেতর দিয়ে গুশক্তি এই তত্ব্টিই আমাদের মনে গেঁথে 
দিয়ে গেল।” 

রামাওয়ৎ মণগ্ডলীতে হথরেশ্বরানন্দ আরও এক কারণে স্মরণীয় হইয়! 

আছেন। এই মহাত্সার শিষ্য পরম্পরার মধ্য দিয়াই উত্তরকালে 
আত্মপ্রকাশ করেন অমর ভক্তকবি, তুলসীদাস । 

রামানন্দের আর এক বিশিষ্ট শিষ্য গাংড়োনের রাঁজপুতবংশীয় 
রাজা পিপাঙ্গী! গুরু সকাশে মুমুক্ষু পিপার আগমনের কাহিনীটি 
বড় বিচিত্র । 

যুদ্ধবিগ্রহ, রাজকার্ধ্য, আর বিলাসবাসন নিয়াই বেশী সময় 
পিপাজীর দ্রিন কাটে। কিন্তু তীঙ্লার এ র'জসিক জীবনের অন্তরালে 

প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এক গভীর সাত্বক সংস্কার । তাই স্থুযোগ ও সময় 

পাইলেই কুলদেবীর আরাধনায় তাছাকে নিবিষ্ট হইতে দেখা! যায়। 

একদিন দেবী প্রত্যাদেশ দেন, “বস, কেন বৃথা! এমন ক'রে নিজের 

' ময় নষ্ট করছে! । অগৌণে তুমি কাশীধামে চলে যাও। লেখানে 

রামানন্দ স্বামীর সাক্ষাৎ পাবে । তার কাছ থেকে দীক্ষা নাও, তাহলে 

এ জীবনেই লাভ করবে পরমা! মুক্তি ।” 
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.পিপাজী তাড়াতাড়ি বারাণসীতে রামানন্দের আশ্রমে আসিয়া 

উপস্থিত । করজোড়ে, দেম্তভরে কহিলেন, “প্রভূ, ভোগ বিলাস আর 
রাজসিকতার মোহে এতদিন ছিলাম অন্ধ। এবার আমি দেবীর 

কুপায় আলোকের সন্ধান পেয়েছি । তিনিই শরণ নিতে বলেছেন 
আপনার চরণে । এ অধমের ভার গ্রহণ করুন। দীক্ষ। দিয়ে আমায় 

নিয়ে চলুন অভীব্ট সিদ্ধির পথে ।” 
রামানন্দ তাহাকে পরীন্ষ। করিতে চান। কহিলেন; “বৎস নিছক 

ভাবাবেগে তো সত্যবস্ত লাভ হয় না। মর্কট বৈরাগ্য কর্দন তোমার 

থাকবে, তা কে বলবে? তাছাড়া, তুমি হচ্ছে! শাক্তবংশীয়। যুদ্ধ- 

বিগ্রহ নিয়েই সারা জীবন কাটিয়েছে।, বিষুভক্তির রাজ্যে কি করছে 
তোমাঁর মন টিকবে, বল ? না, তোমায় আরম দীক্ষা দেবো না)” 

“প্রভূ, আপনার কুপা পেলে পুরানে। জীবনের সমস্ত স্বুতি নিশ্চয় 
আমি মুছে ফেলতে পারবো । আপনার আদেশে প্রাণ অবধি বিসর্জন 

দিতে রাজি আছি। আমায় কূপা করুন ।” 

আশ্রমের আডিনার একপাশে রহিয়াছে এক স্থগভীর কুপ। 
সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া আচার্য বলিলেন, “আচ্ছা, দেখবো 

তোমার কথার সত্যতা কতটুকু ' এক্ষুণি এ কুয়োর ভেতরে লাফিয়ে 
পড়ে দেখি !” 

ুহর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া ভক্ত পিপাজী সেইদিকে ছুটিয়।৷ গেলেন। 
কূপের মধ্যে ঝাঁপ দিবেন, ঠিক সে সময়ে রামানন্দের ইঙ্গিতে শিষ্যেরা, 

তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। 

এবারে আচাধ্যের আননে ফুটিয়। উঠিল প্রসন্নমধুর হাসি। কহিলেন, 

“বৎস, তোমায় আমি দীক্ষা! দেবো । কিন্তু তাঁর আগে এক বগুসর 
এ আশ্রমে বাস ক'রে তোমায় করতে হবে কঠোর তপস্থা1।% 

গুরুর এই পরীক্ষায় পিপাজী উত্তীর্ণ হন। দীক্ষান্তে তাহার নূতন 
নামকরণ হয় পিপানন্দ। রাজ্য ও আত্মপর্রিজন ছাড়িয়া তিনি তপন্থার 

জগ্য প্রবিষ্ট হন গহন অরণ্যে । 
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পিপাজীর প্রিয়তম রানী, সীতা-সহচারী ছিলেন পরম ভক্তিমতা। 
আচার্য্য রামানন্দের কৃপা তাহার উপরও পতিত হয়। গুরুর আজ্ঞা 

নিয়া স্বামীর সহিত তিনিও বানপ্রশ্থে গমন করেন । 
ভক্তমাল ও অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থে রামানন্দের এই শিষ্য-দম্পতির 

ত্যাগবৈরাগ্য ও সিদ্ধ জীবনের নানা কাহিনী বন্লিত রহিয়াছে ! 

রামানন্দের প্রত মন্ত্র কার রইদাসের জীবনে ঘটায় অভাবনীয় 

রূপান্তর । বৈরাগ্যের কঠোরতম সাধনায় তিনি ব্রতী হন, এই সঙ্গে 
অবিরাম চলে ইঞ্টমন্ত্রের জপ ও ইষ্টধ্যান। এই চশ্মকার সাধকের 
জীবনে যে অন্ত একদিন উপজিত হয়-_-উচ্চ নীচ, ব্রাহ্মণ ক্ষতিয় 
শূদ্র-সবাইকে তাহা প্রেমভরে তিনি বিতরণ করিয়া যান। 

ভক্তপ্রবর নাভাদাসের রচনায় এই অন্ত্যজ সাধকের অলৌকিক 

বিভুতির এক কাহিনী পাওয়া যায় £ 
রইদাসের মন্ত্রশিষ্যা, রাণী ঝাঁলি সে-বার এক বিরাট ভাণ্ডারের 

অনুষ্ঠান করেন। এই উপলক্ষে গুরু রইদাসকেও তিনি পরম সমাদরে 

নিজ ভবনে আমন্ত্রণ করিয়া আনেন। 

কিন্তু গগুগোল বাধে পঙ্গতৈ উপবেশন করার সময় । সিদ্ধপুরুষ 

হইলে কি হয়, রইদ|স জাতিতে মুচি। বছ সাধু ও ভক্ত বৈষধই 

সেদিন তাহার সঙ্গে একত্রে বসিয়া ভোজন করিতে রাজী দন । রাণী 

ঝালি দেবী মহ। সমন্যায় পড়িলেন। প্রাণ থাকিতে গুরুর অমধ্যাদ। 

হইতে দিবেন .ন1, আবার দুরদুরাম্ত হইতে যে সব সাধু ভাণারায় 

আসিয়াছেন উপবাসী৷ অবস্থায় তীহাঁর! ফিরিয়া গেলেও ছুঃখের সীমা 

থাকিবে না। »* 

সজল নয়নে রাণী রইদাসকে তাহার এই সন্ধটের কথ নিবেন 

করিলেন। 

গুরু উত্তর দিলেন, “তোমাদের কোন ভয় নেই । মনে কোন দ্বিধ' 

না রেখে সব সাধুদের ভক্তিভরে অভ্যর্থনা! কর, পঙ্গতে বসিয়ে দাও 
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আমার জন্য ভেবো না। অভ্যাগত সাধু মহাত্মার ভোজন করলেই 

আমার ভোজন হবে ।” 

নির্দেশ মত সবাইকে বসাইয়। দেওয়া হইল। সেদিন পতঙ্গের 

মধ্যে কিন্তু ঘটিতে দেখা! গেল এক মহা! অলৌকিক কাগু। সাধুর! সবাই 
শ্রেণীবদ্ধভাবে ভোজন করিতেছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! প্রত্যেকটি 

সারিতেই যে রহিয়াছে রইদাসের জীবন্ত মস্তি ! 
ভক্তকবি নাভাজীর মতে, রইদাসের ইষ্টদেবই সেদিনকার সেই 

অঘটন ঘটান। চম্মকার মহাসাধকের হুদয়রূপে সদ! তাহার অধিষ্ঠান, 

তাই তিনিই প্রাণপ্রিয় ভক্তের মর্ধ্যাদীকে সবর্বজন সমক্ষে এমন করিয়া 

তুলিয়! ধরেন ।৯ 

বেদান্ত ও শৈবধন্ধের মহান পীঠ বারাণসীতে রামানন্দ শ্বামী বহু 
বসর অবস্থান করেন। এই স্ুুদীর্ঘকালে” মধ্যে নিজের আশ্রমে 

তিনি গড়িয়া তোলেন ভক্তিধর্মের এক সুদৃঢ় কেন্দ্র। ভারতের দিক্ 

দিগন্ত হইতে আসিয়! তাহার চারিপাঁশে জড় হইতে থাকে অগণিত 

ভক্তসাধক । 

গুরু রাঘবানন্দের আশীষ-ব।ণী আচাধ্য রামানন্দের জীবনে সফল 

হুইয়। উঠিয়াছে। নবতর, উদারতর ভক্কিধন্মের প্রবর্তকরূপে এখন 

তিনি সধত্র স্বপরিচিত। যোগসিদ্ধির ফলে বয়স তাহার অনায়াসে 

শতাধিক বর্ধ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। 

মহাবৈষবের সিদ্ধ জীবনে এখন হইতে অবিরাম শুধু বহিয়!. চলে 
গুরুকৃপায় অমৃত-তরঙ্গ | দেখা দেয় এশীলীলার অজজ্ত্র প্রকাশ । সমগ্র 
অস্তিত্ব হইয়া উঠে ইট্টময়। সবর্বাতিশায়ী পরমপ্রড়ুর জ্যোতিঃসত্ত। 
ওতপ্রোত থাকে তীহা'র সববসন্তায়। 

নানকপন্থীদের গ্রন্থসাহিব-এ স্বামী রামানন্দের রচিত যে গাথা 

১ নাভাদাস £ ভক্তমাল (টাকা £ প্রিয়াদাস । সম্পাদন £ ৬ভগবানপ্রস,দ ) 
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আচাধ্য রামানন্দ 

সন্নিবিঃ রহিয়াছে, তাহাতে তাহার এ সময়কার আধ্যাপ্থিক উপলব্ধির 
রূপটি ফুটিয়। উঠিতে দেখি । তিনি গাহিতেছেন £ 

কোথায় কোন্ দিকে আর করবে৷ 
পরিব্রাজন ? 

করবো কোথায় বাওয়া-আসা ? 

আমি যে ভাস্ছি সদাই 
দিব্য আনন্দের রসম্মোতে 
আপন গোপনপুরে বসে ? 

অন্তর আমার যেতে চায় না| 

আর ইতস্তত, ূ 
এবার স্থান ক'রে নিয়েছে সে 

আপন উৎস-স্থলে। 

মনে পড়ে বিগত দিনের কত স্মৃতি-_ 
পুড়িয়েছি সুগন্ধি কত ধুপ, 

ঘষেছি পৰিত্র চন্দন, 

লেপন করেছ সার৷ অঙে। 
তীর্থ আর মন্দিরের পানে 

ছুটেছি দেবতার আরাধনায়। 

তারপর আবিভূ্ত হয়েছেন 
আমার আলোক-দিশারী গুরু, 
অন্তরে দিয়েছেন জ্বেলে দিব্যজ্যোতি | 
জেনেছি পরম সত্য জীবনপ্রভুর 

অপার কৃপায় । 

জেপেছি-_বেদ আর পুরাণের 
নেইকে! কোন মূল্য, 

যদি না থাকে ভাতে শ্রীভগবানের 
মধুময় স্পর্শ । 

১৯৫ 



ভারতের সাধক 

চিদানন্দময় হে. আমার সদ্গুরু, 
তোমার চরণে ক'রেছি নিজেকে 

চিরতরে উৎসর্গ । 

সর্বব ছিধ! সংশয়ের 

নিরসন করছে তুমি । 

রামানন্দ উপলব্ধি ক'রেছে সেই 

পরমোজ্বল সত্যকে, 

সারা বিশ্বের অনুপরমাণুতে 

যিনি রফেছেন ওতপ্রোত ! 

এ সত্য উদ্ভাসিত হয়েছে মোর প্রাণে 

কৃপালু সদ্গুরুর অপার কৃপায়-_ 

আর লক্* কোটি পাপের কালিম। 

গিয়েছে নিশ্চিন্ত হয়ে । 

( গ্রন্থসাহিব )* 

লোকচক্ষুর অন্তরালে রামানন্দ স্বামী ধীরে ধীরে নিজেকে এবার 

অপসারিত করিয় নেন। তারপর একদিন, ১৪১০ খ্রীষ্টাব্দে ( সম্বৎ 

১৪৬৭ ) ১১১ বশুসর বয়সে উহার মরজীবনের মঞ্চে নামিয়া আসে 

চির-যবনিক। সমকালীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আচাধ্য, ভক্তি- 
ভাবগঙ্গার নব ভগ্গীরথ প্রবিষ্ট হন নিত্যলীলার মধুময় লোকে । 

১। ম্যাকলিফ £ হিষ্টরী অব শিখ রিলিঞ্জিয়ন--( রামানন্দ ) ভল্যুঃ ৬ 
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শ্রীপাদ দাধবেনুপুীট 
কষ্ণপ্রেমে ..মাতোয়ারা, কষ্ণরসে রসায়িত মাধবেন্্র গোবদ্দীনে 

আসিয়] উপস্থিত হইয়াছেন। | বড় মধুর, বড় রমণীয় এই গোবদধন। | ৬পাহত হহ 
এ যে তাহার ধ্যানের ধন শ্রীনন্দনন্বনের রম্য লীলাভূমি! যে দিকে 
মাধবেন্দ্র নয়ন ফিরান সেদিকেই হয় তাহার কৃষ্ন্ফুত্তি! ভূবনভুলানে। 
রূপে নবকিশোর নটবর নযুন সম্মুখে আসিয় দাড়ান । ভক্তপ্রবর বার 
বার হন আপন! বিল্মৃত। 

দিনের পর দিন চলে অপরূপ অপ্রাকৃত লীলা । আর প্রাণপ্রিয় 

রাধা-মদনমোহনের বিরহ মিলনের রঙ দেখিয়! তিনি আনন্দে অধীর 
হইয়া উঠেন | 

গিরি গোবর্ধনের ধীর সমীরণ বহিয়া! আসে। £মাধবেন উচ্চকিত 

হইয়া! উঠেন । মনে ভাবেন, এ বুঝি ভাখিয়া আগে কুষ্ণদেহের অপরূপ 
দিব্য গন্ধ। আমার কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কই-্-বলিয়া প্রেমিক সাধক উন্মত্ত 
হইয়া! উঠেন । 

মেঘ মেদুর আকাশ দেখিয়। ময়ুরীর হৃদয়ে জাগে পুলক শিহরণ, 
পেখম তুলিয়া মধুর ভঙ্জিমায় নৃত্য করে। মাধবেক্দ্ের বুকে ঝলকিয়! 
উঠে শিখিপুচ্ছচড় নওল কিশোরের মধুর স্মৃতি । 

পুগ্জ পুঞ্জ কৃষ্ণমেঘ জাগাইয়! তোলে কৃষ্ণের বিরহ । আত্তি ও কান্নায় 
হৃদয় তাহার ফাটিয়া পড়ে, নয়নে ঝরে অবিরাম অশ্রম্ধারা। 

বড় অদ্ভুত এই কৃষ্ণপাগল সন্ন্যাসী! ব্রজবাসীরা অবাঁক হইয়া 
নিনিমেষে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে। সাধু সন্তদের বিশ্ময়ও বড় কম 
নয়। সবাই জানেন, মাধবেন্দ্র দশনামী পুরী জন্প্রদায়ের অন্তভূক্ত। 
গুরুপরস্পরার মধ্য দিয়া তাহার সং্প্রদায়ে জ্ঞানতপন্যার ধার বহিয়। 
চলিয়াছে। তবে সেখানে কি করিয়া উদগত হয় এমনতর রাগামুরাগা 
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ভারতেত্ সাধক 

ভক্তি 1 এমন প্রবল ভাবোচ্ছাসই ব1 কেন জাগিয়ে উঠে ? মহাপ্রেমের 
একি মহিমময় প্রকাশ! কত খ্যাতনাম! বৈষ্ণব আচাধ্য, কত ভক্তিসিদ্ধ 
মহাপুরুষই তো! ব্রজমণ্ডলে উপস্থিত হন, কিন্তু কই, প্রেমের তরে 
এমন উদ্বেল তো কেহ হুন না? 

কয়েক দিনের ভিতর এই প্রেমিক সন্ধ্যাসীকে কেন্দ্র করিয় প্রকট 
হয় এক দৈবী লীলা । কথাটা অচিরে জানাজানিও হইয়] পড়ে । সার' 
অঞ্চলে চাঞ্চল্য পড়িয়া যায় । 

বিধন্মীর আক্রমণ ও লুঠনে ব্রজমগডলের অধিকাংশ তীর্থ এ সময়ে 
বিলুপ্ত হইয়াছে । কোনমতে জাগিয়া৷ আছে শুধু গোবদ্ধন এবং আরো 

ঢুই চারিটি প্রাচীন তীর্থ। 
সেদিন প্রত্যুষে গোবদ্ধন পয়িক্রম! শেষ করিয়! মাধবেন্র গোবিন্দ 

কুণ্ডের তীরে আসিয়া! বসিলেন। স্নান ও মধ্যাহ্ন-জপ শেষ হুইয়া 
গেল। এবার ইষ্টকে ভোগ দিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিবেন। 

ত্যাগক্রতী মহষটুরষণব দীর্ঘকাল যাবত অয়াচক বৃত্তি নিয়া আছেন। 
কৃষ্ণের কৃপায় যখন সবে ভিক্ষ। জোটে, তাহাতেই কাজ সমাধা করেন। 

কিন্তু আজ কিছু জুটিবে বলিয়া তো মনে হইতেছে না। খর-তাপদগ্ 
গ্রীঙ্গের এই মধ্যাঙ্কে কাছাকাছি কোন জনমানব নাই | 

কুগু-তীরে, বৃক্ষের ছায়ায় মাধবেন্দ্র চুপচাপ শয়ন করিয়। আছেন। 

হঠাৎ এক গোপতনয় দুগ্ধের ভাগ হস্তে সম্মুখে আসিয় উপস্থিত: 
অপরূপ প্রিয়দর্শন এই বালক! সুঠাম শ্বামদেহে লাবণ্যপ্রী টলমল 
করিতেছে । মাথায় ঘনকৃষ্ণ কৃষিত কেশদাম, আয়ত নয়ন দুইটি যেন 
ইন্দ্রজালে ভর|। 

মধুর হাসিতে চারিদিক সচকিত করিয়া বালক কহিল, “ওগো, 

শুনছে! ! এবার গা ঝাড়। দিয়ে উঠে পড়ে৷ দিকিনি। এই ঘ্বাখো, ভীড় 
ভরে দুধ নিয়ে এসেছি তোমার জন্য | নাও, চট ক'রে গলায় ঢেলে 
দাও। আচ্ছা, এমনতর উপবাস ক'রে কি লাভ তা বলতে পারো ? 
৯১৮ ৃ 7, 



প্রীপাদ মাধবেন্ত্রপুরী 

সামান্য যা কিছু খাবে, মেগে খেলেই তো পারো । গেোয়ালাদের ঘরে 

ছুধের তো! অভাব নেই । তবে শুধু শুধু উপবাসী থাকবেন কেন % 
সম্মোহিতের মত মাধবেন্দ্র এই বালকের দ্রিকে নিনিমেষে চাহিয়া 

আছেন। চমক ভাঙ্গিতে প্রশ্ন শুরু করিলেন, “বাবা, কে তুমি ? কোন্ 
গায়ে তোমার বাস? বলতো, কি ক'রে জানলে যে, আমি এখানে 

উপোষ ক'রে রয়েছি ?” 

“আমি যে পাশের গীয়েতেই থাকি গো! তুমি বুঝি ভানোনা, 
কেউ যদি অযাচকবৃত্তি নিয়ে থাকে--মেগে না খায়, আমিই তাকে 

যোগ!ন দিই দুধের। গোঁপবধূরা চান্ করতে এসেছিল এই ঘাটে । 
তাঁরাই ঘে আমায় জানালো তোমার উপবাসের কথা । দুধও তারাই 
পাঠিয়ে দিলো । তুমি ভোজন শেষ কর! খানিক বাদে এসে আমি 
ভাড়টি নিয়ে যাবে।।”” 

শ্রদ্ধাভরে ইফ্টদেবকে এই দুগ্ধ নিবেদন করিয়| মাধবেন্দ্র তাহা! 
পান করিয়া ফেলিলেন। রি 

বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতে করিতে বেল . এ ই, 
সে গোপবালক তো আর ফিরিয়া আদিল নাঁ:? ভাগুটি যে তখনো 
একপাশে পড়িয়া রহিয়াছে। .. 

ক্রমে রাত্রি হয়। গোবদ্ধনের আকাশ ছাইয়া নামে ঘন অন্ধকার । 
পৃজা-কীর্তন ও জপের শেষে, মধ্যরাত্রে মাধবেন্দ্র আসন বিছাইয়া 
শয়ন করেন। শ্রাস্ত দেহে অচিরে হন নিদ্রাভিভূত | 

রাত্রির শেষ যামে হঠাৎ তীহার নিদ্রা টুটিয়া ঘায়। নয়ন উদ্মীলন 
করিতেই দেখেন এক অপরূপ দৃশ্য । দিব্য আলোকের ছটায় সা? 
বনভূমি উদ্ভাসিত হর! উঠিয়ছে, আর আলোকপুঞ্জের. মধ্যস্থলে 
দণ্ডায়মান সেই গোপবালক ! 

একি পরম বিল্ময়! কোন ভাৎপর্য্য এ অলৌকিক আবির্ভীবের ? 
মাধবেন্দ্র ধড়মড় করিয়া উতিয়া বসেন। 

এবার মধুর হাসি ছড়াইয়৷ নওলকিশোর কহেন, “মাধবেন্দ্র, তুষি 
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এসে পড়েছে, ভালই হয়েছে । তুমি ছাড়া আর কাউকে দিয়ে যে 
আমার মুগ্তি উদ্ধারকাধ্য সম্পন্ন হবে না। বনু দিন আগেকার 
কথা-_গোবদ্ধন পাহাড়ের পাশে, এই গ্রামেরই এক প্রান্তে আমার 
পৌন্্র, মহারাজ বজনাভ, স্থাপন করেছিলে! আমার শিলা বিগ্রহ-_ 
গোবদ্ধনধারী শ্রীগোপাল্মুত্তি। সেই প্রাচীন বিগ্রহ আজো পড়ে 
রয়েছে লোকচক্ষুর অন্তরালে, ভূগর্ভের গভীরে । মুসলমানের আক্রমণের 

সময় পুজারীর] তা লুকিয়ে রেখেছিলে।। সেই থেকে শীত গ্রীক্স, 
বর্ষা সমানে মাথার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। আমার এ মুত্তি তুমি উদ্ধার 
ক'রে আনো । তোমার মত পরম ভক্তের সেবা অঙ্গীকার করবে৷ 

বলেই যে আমি প্রতীক্ষা ক'রে আছি। এ মুক্তি তুলে নিয়ে এসে 
প্রতিষ্ঠা কর, অগণিত মানুষের কল্যাণ হবে 1” 

দিব্য মুণ্তি অন্তহিত হন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় মাধবেন্দ্রের করুণ 
আ্তি আর ক্রন্দন । 

ভূভলে আছড়াইয়া। পড়িয়া সাশ্রুণয়নে বার বার কহিতে থাকেন, “হায় 

প্রভু ! নিজ হাতে তাড়ি এনে করালে আমান দগ্ধ পান, কৃপা ক'রে 

দিলে দর্শন, করলে আমান সেবা অঙ্গীকার । তবুও এ অধম তোমায় 
চিন্তে পারলে! ন1। হে দয়াল, এ হৃঃখ যে আমার রাখবার ঠাই নেই ।" 

কিছুক্ষণ বাদে প্রকৃতিস্থ হইলেন । ভাবিলেন, এমন করিলে তো 
প্রভূত আজ্ঞ! পালন কর! যাইবে না! নিজ মুখে তিনি সেবা! গ্রহণ 

করিতে চাহিয়াছেন। বনমধ্যে কোথায় শ্রীবিগ্রহ প্রোথিত আছেন -- 
দয় করিয়া] তাহারও দিয়াছেন নির্দেশ । এখন মাধবেন্দ্রের সব চাইতে 
বড় কাজ এই মুস্তির প্রতিষ্ঠা করা । 

তখনি গ্রামের লোকজন সবাইকে ডাকিয়া এই অলৌকিক বার্ত। 
তিনি প্রচার করেন। 

জারা গ্রামে প্রবল উদ্দীপনা জাগিয়া উঠে। কোদাল কুঠার নিয়! শত 
শত নরনারী তাহার সঙ্গে আগাইয়া চলে। স্বপ্নে প্রাপ্ত নিদ্দেশমত 
১২৬ 



শ্রীপাদ মাধবেন্ত্রপুরী 

মাধবেক্্র সবাইকে নিয়! ছর্গম অরণ্যস্থিত নির্চি কুঞ্জে উপস্থিত 
£ন। লতাগুল্মের দুর্ভেছ্ জাল কাটিয়! ফেলার পর খনন শুরু হয় 

এবং ভৃগর্ভ হইতে বাছুর তয় মলোহর গোপাল-মুন্তি! 
গ্রামবাসীদের আনন্দ আর উৎসাহের সীমা নাই । মাধবেজ্দ্রও 

ভাবাবেশে প্রমন্ত হইয়। উঠিলেন । সেই দিনই সাড়ম্বরে সকলে মিলিয় 

সম্পন্ন করিলেন শ্রীবিগ্রঙ্নের অভিষেক | 

মাধবেন্দ্রপুরীর খাদ্ধি ও সিদ্ধির এক অপুবৰ প্রকাশ এ সময়ে 

দেখা যাঁয়। অন্যরে তাভার অভিলাষ ক্রাগে, এই অভিষেক উৎসব 

উপলক্ষো অন্নকট অনুষ্ঠিত হোক, দেওয়া হোক বৈষ্ণব সাধুদের এক 
বৃহ ভ'ঞ্চারা। মহ'বৈষ্ণবের এই অভিলাষ পুর্ণ হইতে দেবী কয় 

সাই। মথুরার ভক্ত শেঠদের মধো তুমুল সাঁড়! পড়িয়া যায়--ভারে 
নারে আসিতে থাকে দধি, দুগ্ধ, আটা, চিনি, ঘ্নুত। কৃতাগ্রলিপুটে 

সবাই আসিয়া মাধবেন্দ্রেব সম্মুখে টপস্থিত হন। মহাপুরুষের কৃপায় 
শ্রীগোপাল প্রত ভউযাচন কাজই ভী্টার দিজশি পালনে উতসাহের 
'অবধি নাই । 

মহা ধমধামে অন্নকূট ও ভাগ্ারা সমাঞ্ধ হঞ্জ। গোলাল প্রতিিত 
তন এক স্তরম্য মন্দিরে | 

এই বিগ্রহের অভিষেক ও মন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সহ মাধবেন্র 
ব্রজমগুলে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন! বৈষ্ঞব সমাজে ভাহার কথ! নিক! 
আলোড়ন পিয়! যায়। সকলেই বলাখলি করিতে থাকে, গোপাল 

নিজে ধীহার সেবা! অঙীকার করিয়াছেন, কাম্থাকরধারী সে বৈষ্ণব 
নিশ্চয়ই এক ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ । 

গোবপ্ধনের সেদিনকার এই ভাগাবান মহাপুরুষ সম্বদ্ধেই বুন্দাবন- 

দাস তীহার চৈতগ্যভাগবতে লিখিয়। গিয়াছেন-- 

“ভক্কিরসে আদি মাধবেন্দ্র সুত্রধার | 
গৌরচন্দ্র ইহ কহিয়াছেন বার বার ।” 

( চৈঃ ভাঃ ১৬৬১ ) 
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বাংলার প্রেমভক্তির বৈজন্ব সম্পদের অধিকারী হুইয়।৷ মাধবেক্ 
আবিভূত হণ,.এই সঙ্গে উ নায় আপিয়া মিলে দাক্ষিণ!ত্যের 
আড়বারদের ভক্তির্স। রাধাকুঞ্জচলীলা-তত্বের এক শ্রেঠ ধারক ও 

বাহুকরূপে তাহার প্রকাশ ঘটে। নিগুঢ বৈষণবীয় সাধন! প্ম্পিত ও 

ফলিত হওয়! উঠে তাহার মহাজীবনে । 
বাংল।, উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্য ও ব্রজমগ্ডলের নান অঞ্চলে মাধবেন্ 

প্রেমভক্তিনিষ্ঠ এক সাধকগোষ্ঠী গড়িয়। তোলেন । জ্ঞানবাদী পুরী 
সম্প্রদায়কভূক্ত সন্ন্যাসী হইলে কি হয়, অন্তরে তাহার সদ স্ফুরিত হইত 

থাকে কষ্ণ-প্রেমরস। ভাবপ্রমত্ত সাধক দিনের পর দিন জনচৈতনে) 

তুলিয়া ধবেন ভাগবত-আশ্রিঙ প্রেমধর্ম্ের | 
উত্তর ভারতে এসময়ে রামানন্দ-কবারের যুগ চলিতেছে । ভক্তি ও 

প্রপত্তির বাণী ছড়াইতেছে দেশের দিকে দিকে | এই ভক্তি আন্দোলনে 
মাধবেন্দ্র পুরী নৃতনতর র্জ্টোত উৎসারিত করেন । কৃর্তরকালে এই 

ল্োতধারা পুষ্টি লা করে। ঘাংলার বৈষ্কব সাধনায়। মহাপ্রভূ 
দির যরধাতে এই সাধন! খুঁজিয়া পায় আপশ 

চরিতার্থত1। লক্ষ লর্ উদ্চ ইহাতে অব্গাহুন করিয়। ধন্য হয । 

শ্রীহট্ু জেলাণ এক ক্ষুত্র গ্রাম, পুণিপাট | _এই গ্রামে এক ধম্মনিষ্ 
ব্রাহ্মণ বং ধবেন্্পুরী আবিষ্ভুত হন ।১ ৭ 
বা. ভঠজ আরা লা স্পা 

১ ইনি বারেন্্র বাক্গণ। কাণ্তপ গোত্র, শুদ্ধ শ্রোএ্রেয়ী এবং করজা 

গ্রামীন । খুচীয় পঞ্চদশ শতাবীতে রচিত হর্িচবিত নামক গ্রন্থে পাওয়া 

যায় যে, গ্রন্থকার চতুভূর্জের পূর্বপুরুষ হ্বর্রেখ রাজা ধন্মপালেগ নিকট 

হইতে বরেন্ত্রভূমে করজা নামক গ্রাম প্রাঞ্ড হইয়াছিলেন | সুতরাং করজা 
গ্রামীণ শ্রীপা মাধবেজজও চতুভূঞের নায় শ্বর্ণরেখ বিপ্রেরই এক বংশধর । 

ইহা! ব্যতীত তাহার ৰংশ পরিচয় সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু এখনও জানিতে 
পারা যায় নাই। মাধবেন্ত্রপূরী £ ডঙর হৃষীকেশ বেদাস্ত শান্্রী--ছিমা্রি 
৩২ ফান্তন, ১৩৬৫। 
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উপনয়ন সংস্কারের পর বালককে চতুষ্পাঠীতে ভন্তি করিয়া! দেওষু! 

হুয়। অসাধারণ ধীশক্তি। অবলীলায় একের পর এক ব্যাকরণ, 
কাব্য ও ধর্ম্শশান্্র সে আয়ত্ত করিয়৷ ফেলে। দেখিয়! আচার্যাদের 

বিস্ময়ের সীমা থাকে না। 

ক্রমে মাধবেন্দ্র যৌবনে পদার্পণ করেন। অধ্যাপন] ও শাক্সপাঠের 
মধ্য দিয়! জীবনে তীহার জাগিয়া উঠে অধ্যাত্মজিভ্জাস। | 

ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের ঘরে, সহজাত ভক্তি ও ধর্ম্মনিষ্ঠা নিয়! তিনি 
জন্মগ্রহণ করেন । তারপর বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সে জীবনে উদ্গত হইতে 

থাকে ভগবত-প্রেমের রসধার|। 
বেদ বেদাজের সাঁথে মাঁধবেন্দ্র ভগবত ও অন্যান্য ভর্তি- -শাঙ্সেও 

পারঙ্গম হইয়া উঠেন । শুধু শ্রীহট অঞ্চলেই নয়, পুবববঙের সব 
প্রতিভার আলোক ছড়াইয়া পড়ে। “কিন্তু এ আলোক যেন দ্বৃতের 

আলোক । টিিরিনা দীপ্তি ইনি অথচ নাই কোন নয়ন 

মাধবেন্দ্রের বয়স ইইয়াছে। অধ শহ 
মিলিতেছে । পিতা মাতা এবার তেরে 

দেন। কিছুদিন পরে এক পুজ্র সন্তানও মি হুয়। 
পু্রের জনে পর পত্রী হঠাৎ একদিন ইহলোক ত্যাগ করিয়া 

ঘান। মাধবেন্দ্রও সংসার জীবনে ধীরে ধীরে বীতস্প্হ হুইয়া পড়েন 
কিছুদ্দিন পরে গঙ্জাতীরে বাস করার জন্য কিশোর পুক্রকে নিয়া 
আগমন করেন পশ্চিমবঙ্গে । 

কুলিয়া৷ ও কুমারহট্রের মধ্যবর্তী বিষুগ্রাম। এখানে আসিয়া 
মাধবেজ্দ্র কুটির বাঁধেন, খুলিয়া বসেন নৃতন চতুষ্পাঠী ! 

নবাগত আচার্য্যের শান্তজ্ঞান ও ভক্তিসাধনার খ্যাতি চারিদিকে 
ছড়াইয়। পড়িতে পাকে । অল্পকাল মধ্যে কুমারহট, কাঁঞ্চনপন্লী হইতে 
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গুরু করিয়া! কুলীনগ্রাম, শাস্তিপুর নবদ্বীপ অবধি তিনি স্ুপ'রচিত 

হইয়া! উঠেন। 

এই কুমারহট্রেই একদিন মাধবেন্দ্রের কুটিরের ছারে আসিয়া 
উপস্থিত হন এক মেধাবী তরুণ। মাধবেক্দ্রের কাছে শাস্জ্ঞান, সাধন 

ও দীক্ষা লাভ করিয়! এই শিক্ষার্থী ধন্া হন, উত্তরকালে প্রসিদ্ধ হইয়া 
উঠেন ঈশ্বরপুরী নামে। এই ইশ্বরপুরীই গয্লাধামে শ্ত্রীচৈতন্যকে 
গোপালমন্ত্র দান করেন, ঘটান তাহার জীবনে বিস্ময়কর রূপান্তর । 

অধ্যাপন। ও সাধনভজনের মধ্য দিয়! কয়েক বসর অতিবাহিত 

হইয়। বায় সে-ঝার বিষুঃপুরে মাধবেন্্রে কাছে আসিয়! উপস্থিত 
হন্ুনুতন ছাত্র, ক্লাক্ষ। শ্রীহট্রের লাউড় পরগণার নবগ্রামে এই 
তরাণৈর বাস! মাধবেন্দর্রের, স্বাধননিষ্টা ও ভক্তিশাস্ত্রের পাপ্ডিত্যের 
কথ! লোকমুখে তিনি অনেক গুনিয়াছেন। এবার এই ভক্তিমান 

আচার্যের আশ্রয় থংশ্রে রত গ্রাম হ্টৃতে ুটিয়া আসিয়াছেন। 
পরিণত জীবনে এ ০ কর্ন শ্রীচেতন্থের 
লীলাপার্ষদ প্রীঅখৈষ চিক্চিন প্রভুর এক প্রভু 
বলিয়া! তিনি পূজিত 2২78 

কমলাক্ষের চোখে মুখে অপুবর' প্রতিভার দীপ্ডি। প্রেমভত্তির 
রসে অস্তর রহিয়াছে: সদা ভরপুর । মাধবেন্দ্ মুহূর্তে বুবিয়! নিলেন, 
এই ওরুণ' অনন্যসাধারণ, বিরাট প্রতিশ্রতি রহিয়াঙ্োভাহার মধ্যে । 
'তাই দুই হাত বাড়াইয়! তখনি কমলাঙ্ষকে কোলে দিলেন, পুক্রপ্রতিম 

স্েছে নিজগুছহে দিলেন আশ্রয় । 

* কুষ্ণপ্রেমের অন্তহীন পিপাসা মাধবেন্দ্রের হৃদয়ে জাগিয়। উঠিতে 

থাকে। নিষ্ঠাবান, পরম সাত্বিক যে সাধনজীবন একদিন শুরু হইয়াছিল 
'তাহাতে ঢল নামে রাগানুগা ভকক্তরষের। 

ভাগবতকে তিনি গ্রহণ করেন অধ্যাত্স সাধনার প্রধান অবলম্বন 
কূপে। বাংলার যে ভাবকল্পন। ও প্রেমাবেগ ছিল ডীহার সহজাত, ফে 
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আবেগ এবার উত্তাল হইয়া! উঠে। জয়দেব, বিষ্ঠাপতি ও চঙ্জিদাসের 
ভাবলোকে আচাধ্য নিরন্তর করেন অবগাহন, কোমলকান্ত পদাবলীব 

রসে হৃদয় দিনের পর দিন হয় রসায়িত। প্রেম-নুষমার অঞ্জন দুই 

নয়নে মাথিয়। সাধক মাধবেন্দ্র সদাই বিভোর থাকেন রাধাকৃষ্*লীলার 

অনুধ্যানে ৷ 

তবুও তাহার আশ মিটিতেছে কই? লোকমুখে শুনিয়াছেন, 
দক্ষিণদেশে ভাগবতধর্ম্দের এক ফ্লীপরূপ, মাধুর্ধ্যময় বিকাশ ঘটিয়াছে। 
তামিল আড়বারদের প্রেমান্তি, সাধন] ও সিদ্ধি ভক্তি-ধর্ের ইতিহাসে 
রচনা নীরা ই অধ্যায়। সেই গু সাধনার সহিত পরিচয় 

হইয়া পড়িবেন। দক্ষিণ দেশের এ ট £ ্াকদের স্গে কিছুকাল 
বাস করার পর শুরু করিবেন সাঙারারি পরিকর ৷ তার্থে তীরে 
গজ কুঞ্চে দীনহ্থ 7 গার রাহ সাধক মাধবেন্দ 

সমন্তা মাতৃহীন ক গু 
তাঁহাকে রাখিয়া ধাইবেন ? 

প্রিয় ছাত্র কমলাক্ষ মাধবেন্দ্রের সেবার সদা তুংপর, যেমন কারি 

দে রি রা পীর সেই ব্যবস্থাই করিলেন, পুত্রকে তাহার ক'ছেঁ 
রাখিয়া বাহির হইলেন ইটের সন্ধানে । | 

বিদায় বেলায় কমলাক্ষকে ডাকিয়া কহিলেন, “বাবা, এবার থেকে 

শুরু হলো আমার নূতন জীবনের পালা! পরম প্রভুর হাতছানি এসে 

গিয়েছে । সংসার ছেড়ে, কান্থাকরঙগধারী হয়ে বেরিয়ে পড়বো, স্থির 

করেছি! শ্রীভগবান তোমায় আমার কাছে টেনে এনে এক পর 
সুযোগ, এনে দিয়েছেন। বিঞুদাস অবোধ বালক, তার দেখাশুনা 
করবার ভার আজকে তোমার ওপরই রইল | জীবনের স্বপ্ন যদি 
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সফল করতে পারি, ইফ্টদেব শ্যামল কিশোরের দর্শন ষদি মিলে, তবেই 
আমি দেশের দ্রকে ফিরবো11” 

একি হৃদয়ভেদী কথা গুরুদেবের ? কমলাক্ষ একেবারে মুষড়িয়া 
পড়েন। .নয়ন ঢুটি ত্শ্রসজল হইয়া উঠে। 

নেহাদ্র কণ্ে মাধবেন্দ্র বুঝান, “কমলাক্ষ, আমার মত দীনাতিদীন 
সাধকের জগ্য তোমার চোখের এ জল শোভা পায় না, বৎস। যদি 

কাদতেই হয় সার! বিশ্বের হুর্ভাগ। মানুষের জন্য কাদো। আর কীদে। 

তার জন্মে, ঘিনি আবিভূত না হলে কলুষিত জীবের উদ্ধার হবে না, 
নার রী তাদের নী | আর অশ্রুজল 1” 

ষিনি,কি সত্যই জন্ম পরিগ্রহ করবেন? এ সৌভাগ্য 

রি জীবের হবে ক্লক ছুই নয়নে আশার আলো! ঝিক্মিক্ 
করিয়া উঠে। প্র 

হ্য। বারা, তার আঁ বারি দির ছে! আমি যে দিব্য দৃষ্টিতে ত 
দেখতে পাচ্ছি। ..ঠিিিিকে মানুব জী ভুকেরিয়েছে। ছে, 
হিংসায় পৃথিবী হয়েছে | ত. -কাইতো তার আসবার সময় । 
কিন্তু বস এ সৌতাগাফেনিি্িত ক'রতে হলে এগিয়ে আসতে হবে 
শুদ্ধসত্ব সাধকদের, মানবপ্রেমিকদের । তার জাহাজে জন্য তিল 
তুলসী হাতে নিয়ে আঁমি ভারতের তীর্থে তীর্থে কাদ চলেছি । তুমিও 
'্ঘমনি করেই তার জন্য কাদো। সম্তাবিত ক'রে চভীলো তার বন 
বহু প্রতীক্ষিত মহা প্রকাশ । 

কমলাক্ষ ও বিষ্ুদাসের কাছে বিদাঁয় নিয়া মাধবেন্দ্র বাহির 

'হুইলেন তীহার পরমধন প্রীনন্দণন্দনের সন্ধানে । 

কিছু দিন হইতেই সঙ্স্যাসদীক্ষার জন্য মাধবেন্দ্র বড় ব্যগ্র হইয়া: 

পড়িয়াছেন বারবার ভাবিতেছেন, কোন্ শক্তিমান মহাপুরুষের | 

কাছে আশ্রয় নিবেন? এবার ঈশ্বরকৃপায় হঠাৎ প্লে হুধোগ রমিলিয়া ৃ 
গেল। পরিভ্রাজনের পথে পুরী সম্প্রদায়ের এক সঙ্গ্যাসী জমায়েতের; 
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সঙ্গে তাহার দেখা । এই জমায়েতের নেতাকে দর্শন করিয়া তিনি 
মুগ্ধ হইলেন, শ্রদ্ধায় মন প্রাণ ভরিয়া উই্ল। একদিন শুভ লগ্নে এই 
মহাত্মার নিকট হইতেই নিলেন সন্ন্যাসদীক্ষা। 

স্টরুর সহিত কিছুদিন অতিবাহিত করার পর আবার তিনি 
বাহির হইয়া পড়েন পর্যটনে । দাক্ষিণাত্যের নান] তীর্থে ঘুরিয়া তাহার 
দিন কাটিতে থ'কে । 

পরমপ্রীপ্তির আশা! নিয়া মাধবেন্দ্র ঘর ছাঁড়িয়াছেন, নিয়াছেন 
কচ্ছব্রত ও সন্নাস। গৃহ, সমাজ, সমস্ত কিছুর স্মৃতি তিনি মুছিয়া 
ফেলিতে চান! কিন্তু কই, তাহা তো হয় লা? শুভ লগ্ন তো আগাইপ়া 
আসে না? কুবে হুইবে প্রভুর বহুবাছ্িত দর্শন ? বে সর্ব্বসন্তায় 
জাগিয়ে উঠবে রসক্রদ্ষের পরম অনুস্ভুতি? এই সৌভাগ্যেদয়ের 
প্রতীক্ষ'তেই যে এতকাল তিনি বসির! আছেন | 

ছাড়া, অন্গ্যাস নিবার পর হবেই মুরন্দের জীবনে দেখ। 
দিয়াছে এক নু সাজ র্ 

সাধনা, দিনা ও ভক্তির থাপ য়া । এতকাল ধরিয়া 
ভাগবত্ের উপিষ্ট কৃষ্ণপ্রেম ছিল তাহার লক্ষ্য, আর ্রীধর শ্বামীর 
প্রেমরসাশ্রিত ব্যাথ্যান ছিল জীবনের পরম পাথেয়। কিন্তু জ্ঞানমার্গীয 
এই সঙ্গাস জীবর্জে' তাহার সে লক্ষ্য, সে পাথেয় ঠিক থাকে কই? 
এখান্ুকার গুক্ক পথে, বিচার বিশ্লেষণের মধো, চিরবাঞ্ছিত রসলোকের 

সন্ধান তে! তিনি পাইতেছেন ন1। 

জীবনের বনু পরিচিত স্ুুরটি বারবার কি জানি কেন হারাইয়া 

ষাইতেছে। অন্তবন্রময় মহাসঙ্কটে তিনি পতিত হইয্াছেন। 
ফট দক্ষিণ দেশে পরিব্রীজন করিতে করিতে মাধবেন্দ্র সেবার উদীপি 

*মঠে আসিয়া উপস্থিত হন। মাধ্বাচার্যোর উত্তরসাধকদের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র 
এই মঠ। দ্বৈজ্যবাছী সাধনার ধারা! এখানে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়। 
“চলিয়াছে। 

১২৭ 
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উদীপি মঠের ধম্মনেতাঁর না* আচার্য লক্ষমীপাত , ভক্তিসিছ 

মহাপুরুষ বলিয়া সাধক সমাজে তাহ।র সবিশেষ খ্যাতি গহিয়াছে 

মাধবেন্দর স্থির করিলেন, এই মহাত্মার কাছেই শিবেন সাধনার নৃতন 
পাঠ । দৈতবাদী সাধনার মধ্য দিয়| অগ্রসর হইবেন নিজের অভিষ্ট 

সিদ্ধির পথে। 

কিছুকা.লর জন্য মধব সম্প্রদায়ে তিনি অবস্থান করেন, আচাধ্য 
লক্নীপতির নিদেেশ নিয় নিমজ্জিত হন সাধনার ,ভীরে | ভক্তিস।ধণা 

ও ভক্তিশান্ত্রের নিগু9 তত্বসমূহ নিষ্ঠা ৬রে এ সময়ে তিশি আয়ত্ত করিতে 

থাঁকেন। 

পরবন্তীকালে মাধবেক্ররেপ অধ্যাত্মজীবণনে আসে আধ এক নুতন 

প্রবাহ । নৈচ্ঠিক ভক্তিসাধনার স্থলে, কুষ্ঃপ্রেমের রসমপুর সাধনপথ 

চিরতরে তিশি বাছিয়! নেন । 

এই সময়ে তাহার আীবৃনের প্রধান আকষণ হুহয়া উঠে জয়দে বর 

0100 ভাছাড়া, রা সাব” 

কিছুদিনের রগ মাধবেন্দ্ের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। সাধন জীবনে ' 
আোত অচিরে আসিয়া মিলে কৃষ্ণপ্রেমেব রসসষাগবে 

র|ধাকৃষ্ণের মিলন খিরিক্র রঙ্গে ৬ঙরঙি১ হইতে থাকে সাধন 

সন্তা। যুগলভজনের মধ্য দিয়। প্রাপ্ত হন তাহ।র প্রাণপ্র ভুকে । নল 

কিশোর নন্দনন্দনেপ রসোজ্জ্বল মুক্তি জদয়ে অধিষ্টীত হয়, জীবন মঞ্চে 

এবার হইতে শুরু হয় এক নুতনতর লীল। ৷ 

রাগানুগা ভক্তনের ষে স্তরে মাধবেন্ত্র আসিয। পোৌছিয়াছেন 

সেখানে মণ্ব-মঠের সঙ্গে আর বেশীাদিন সম্পর্ক রা] চলে না) বৈধী 

ভক্তি ও শাস্ত্রীয় তত্বের বিচার আজ তাহার কাছে নীরস, অর্থহীন 

হইয়া গিয়াছে ! কুষ্জপ্রেমরসে হুইয়া্টেন ভান অধার, উদ্বেল। 

এ স্ববস্থায় উদ্দীপি মঠ বাধ্য হইয়া তাহাকে ত্যাগ করিতে হয়। 
১২৮ 
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এই মধ্ব মঠ হইতে নিক্কান্ত হইবার পর হইতেই মাধবেন্ুপুরীর 
আচাধ্যজীবন শুরু হইতে দেখা যায়। ভারতের প্রেমধণ্্ সাধনার 

ক্ষেত্রে এক প্রাণবন্ত উতসরূপে তিনি আবিভূর্ত হন। এই উৎসের 
ধার] দেশের দিকে অচিরে ছড়াইয়! পড়ে। 

এই পুণ্যময় ত্রোতধার! বাহিয়াই উত্তরকালে আত্ম প্রকাশ করে 
প্রীচেতন্যের মহাভাবময়ী প্রেমগ'। 

মহা প্রভূ এবং ম্বয়ং তাহার বিশিষ্ট অনুগামীর1 মাধবেন্দ্রের কাছে 
তাহাদের খণের কথা স্বীকার করিয়৷ গিয়াছেন। 

মধব মতবাদ ও সাধন-পস্থা হইতে সরিয়। আসিয়া মাধবেন্দ্র যে 

জীবনদর্শন গ্রচার করেন, তাহার মধ্যে তাহার নিজন্ব সাধন ও 

ব্যক্তিত্বের ছাপ স্ষ্পস্ট ।১ ভাগবতের লীলাবাদ ও আড়বারদের সাধন 

গ্রথালীর সহিত বাংলার প্রেমসাধন। ও যুগল-ভজনের এক অপরূপ 

মিশ্রণ তিনি সম্পন্ন করেন | রা 
তাই দেখি, প্রেমভক্তির সাধন জগ পুরী এক নূতনতর 

বাণী নিয়া আবির্ভুত | তীহার ভাবমূষাীটী.ও বাদী আত্মপ্রকাশ 
করে বিধাতার এক মহা করুণারূপে ' মনা -আচাধ্য ও গৃহস্থ সবাই 
মাধবেক্দ গ্রীবর্তিত এই প্রেমধর্ম্নের আশ্রয় গ্রহণ করিতে থাতেন। 

মাঁধবেন্দ্রের শিষ্যদের মধ্যে ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলে পরমানন্দ পুরী 
পে সস সপন উর 

১ আসলে মাবব মতবাদ ও সাধ্যসান প্রণালীর সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবের 

তেমন মিল নাই । এ জস্বষ্ট'ক্ষবি কর্ণপুর মাধব সম্প্রদায়ের গুরু প্রণালীর কথা 

লিখিয়াও মাধবেন্ত্রকে নবধর্্ম প্রবর্তক বলিয়! উল্লেখ করিয়াছিলেন । প্রীজীব 

গোশ্বামী কিন্তু মাধব সম্প্রদায় ও মাধবেদ্ছের সম্পর্ক সমন্ধে সুম্পষ্ট কিছু বলেন 

নাই, তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগের তিনি আখ্যাত করিতে চাছিয্বাছেন মাধব 

সম্প্রদায় নামে । বৈষ্ণব বন্দনার শেষে তিনি লিখিয়াছেন £-- 

এতটৈষব-বন্দনঃ সুখকরং 
সর্বাথ সিছিপ্রদং 
শ্রীমন্লাধব-সম্প্রদায় গণনং 

শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিগ্রদ্। 

সভা; সাঃ (৬) ৪ ১২৯ 
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পশ্চিমে শ্রীরজপুরী আর পূর্ববদেশে অ্বৈত ও পুগুরীক বিদ্যানিধি 
তাহার সাধনার ধার। বিস্তারিত করেন। ১ 

তাহার গৌড়ীয় সন্ন্যাসী শিষ্যদের মধ্যে প্রধান ঈশ্বরপুরী এবং 

কেশব ভারতী! এই ছুই প্রেমিক সন্ন্যাসীই শ্রীচৈতস্যাকে দীক্ষা ও 

সন্ন্যাস দিয়] ইতিহাসখ্যাত হুইয়াছেন। 

মাধবেন্দ্রের গৃহস্থ বাঁঙালী শিষ্য, শ্রীঅদ্বৈত কীর্তিত হন মহাপ্রভুর 

এক প্রধান পার্যদরূপে । অপর বিশিষ্ট শিষ্য হইতেছেন শ্রীবাস পণ্ডিত 

ভীহার প্রভাবে প্রীকৃ্চৈতন্যযুগের নবদ্বীপে একটি ক্ষুত্র অথচ দৃঢ়মুল 
ভক্তপমাজ গড়িয়! উঠে। 

পুর্বববাংলীয় মাধবেন্দ্রের প্রতিনিধি ছিলেন পুগুরীক বিদ্যা'নধি 

প্রেমধর্মের বিস্তার সাধনে তাহার অবদানও যথেকট। শ্বয়ং মহাপ্রভু 

তাহাকে পিতার ন্যায় মর্যাদা দিতেন । এই পুগুরীকের শিষ্য, পণ্ডিত 

গদাধর শ্রীচৈতন্থের অতি অন্তর ভক্ত । গদাধরের কাছে দীক্ষা নিবার 

পরই বল্পবাচাধ্য উদ যত রাধাক্ [উপাসনার বিস্তার সাধ, 

করিতে সমর্থ হন? রি. র্ টি; 

মাধবেদ্দরপুরীর কৃপাপ্রাগ্ত সাধক, রাঘব ছিলেন রায় রামানন্দের 

গুরু। প্রীজীবের বৈষ্ণববন্দনায় দেখি, নিভ্যানন্দের গুরু ঈ্র্ষণপুরীও 
মহাগ্রেমিক মাধবেন্দ্রকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলেন । 

[_ মাধবেন্দ্রের খ্যাত্ত ও অখ্যাত গৃহস্থ শিষ্য ও ভক্তের সংখ্য। নিতান্ত 
কম হিল না । অনেকের মতে, নৰর্থীপের নগর আচাধ্য ( জগন্নাথ 

মিশ্রের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ ), শুব্লান্থর ব্রহ্মচারী, গঙ্গাদাস, হিরণ্য সদাশিব, 

জগদীশ প্রভৃতি ভক্তগণও এই দাসধ্র মহাপুরুষের নিকট হইতে 

প্রেমধন্্ন লাভ করেন। 

মাধবেন্্র একবার স্বীয় শিষ্য পুরীসহ নবদ্ীপে আগমন 

৯. মাধবেনত্ের অপরাপর শিষ্যদের, মধ্যে রহিয়াছেন £-"্রন্গানন্দপুরী, 

্রদ্ধানন্দ ভারতী; মৈখিল বিযুপুরী। রঘুপতি উপাধ্যায়, কৃষ্ণানন্দ, হৃসিংহ তীথ, 

সুখানন পুরী, রামজন পুরী, রদুনাথ পুরী, অনন্ত পুরী। গোপাল পুরী ইত্যাদি, 
% 

বটি 
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করেন। কথিত আছে, এ সময শ্রীচৈতন্তের পিত। জগন্নাথ মিশ্রের 

গুহে তিনি আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

গোপালের সেবায় মাধবেন্দ্রপুরী ব্রজমগ্ডলে প্রায় দুই বশসর 

অতিবাহিত করেন । শ্ত্রীমৃত্তি প্রকট হইধার পর হইতেই মহ1 আড়ম্বরে 
পুজা ও ভোগ চলিতেছে-_মধুরার শেঠেরা, বৃন্দাবনের সম্পন্ন গৃহস্থেরা 
মোৎসাহে ঠাকুরের সেবা! পুজার ব্যবস্থাদি করিতেছেন শ্রীবিগ্রহ 
দর্শনের জন্য লোকের ভীড় লাগিয়াই আছে। অপার সম্তোষে মাধবেন্্- 
পুরীর দিন এ সময়ে কাটিতেছে। 

স্বপ্নীদেশের মধা দিয়। প্রভু নিজেই নিজের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন । 

তাছাড়া, সেবা পুজা অঙ্গীকারের পর হইতে কাঙাল সন্ন্যাসী মাধবেন্দ্রকে 
একদিনের তরেও বিব্রত করেন নাই। কৃপাময় নিজেই অজঙ্র 

ভোগ-উপকরণ প্রতিদিন সংগ্রহ করাইয়া নিতে? হছন। কোথ। হইতে 
ভারে ভারে নানা বস্তু আসিতেছে, কে ঘোগাইটতঠছ,. .কেহ জানে না| 

মাধবেন্দ্রেরও তানি কান উত্কন্ঠা নাই। : ভাবাবেশে আর 
প্রেমানন্দে সদাই সিসিক ছইয়া আছেন। 

গোপাল সেদিন তাহাকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন। এবার কিন্তু প্রভুর 
নূতন লীলারঙ্গ | র্রাস্ত স্বরে কহিলেন, “পুরী গোৌঁসাই! বলি, খুব, 
ঘটা ক'রে তো আমার পুজো ক'রছে। কিন্তু এদিকে যে গ্রীক্গের তাপে 
সারা দেহে দেখা দিয়েছ, প্রবল স্বাল!। প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। এ 
ভ্বাল। কমাবার কি ব্যবস্থা করছে ?” 

ত্রিতাপ জর্জরিত মানুষের ঘিনি পরমাশ্রয়, সর্ব জ্বালা যন্ত্রণার 
অবসান ঘটে শুধু যাহার নাম কীর্তনে, সেই পরম প্রভুর মুয়ে একি 
অদ্ভুত অভিযোগের কথা! বিস্ময় ০০৪ নেত্রে মাধবেন্দ্র ঠাকুন়ের 
দকে চাহিয়। রহিলেন | 

ঠাকুর সহজে ছাড়িবার পাত্র নন। টি কহিলেন, “শোন 
ী মলয়জ চন্দন না কিল আমার দেহের এ জ্বাল! জুড়াবে ন। 1. সে 

9৩৬ 
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চন্দন তুম পাবে নালাচলে। এই দারুণ গ্রীষ্মে ভক্তের দারুত্রক্গ 
জগন্ন।থবেদকে সেই চন্দনই মাথায়। তা-ই আমার চাই। কিন্ত 
একট! কথা । আর কাউকে ষেন তা আনতে পাঠিয়ে না, তুনি নিজে 
গিয়ে সংগ্রহ কর। আমার সার! অঙ্গে মাথিয়ে তাপ দুর কর।”? 

এতো আবদার নয়, এ যে প্রভুর আদেশ । অলঙ্ঘনীয় আদেশ' 

এই স্বপ্ন দর্শনের পর দিনই প্রেমাবেশে মত্ত হইয়া মাধবেন্দ্রপুরী 

ব্রক্মণ্ুল ত্যাগ করিলেন । 

বৃন্দাবন ধাম হইতে নীলাচলের দিকে যাইতে হইলে তখনকার 

দিনে গোড় হইয়াই াইতে হইত। তাই তাড়াতাড়ি সেই পথেই তিণি 

প। বাড়ালেন । 

অদ্বৈত তখন শাস্তিগুরে বাস করিতেছেন। মাধবেন্দেপ এই 
প্রিষ হাত এখন এক বিখ্যাত আচার্যারূপে সন্মানিত; ভক্তি-শান্তে 
তাঁং14 অপামান্য অধিকার । নদনপ্রিযতাওনির অঞ্য়ে যথেষ্ট । মাধবেক্জ 

প্রথমেই গিয়া তাহার সহিত মিলিত হইল । উভয়ের সাক্ষাতে 

আন'ন্দর বান ডাকিয়! উঠিল । 

ম।ধবেন্দ্রের আগমনে শাপ্তিপুংর সেদণ ঠধ্ল) পডিয়। গেল। 

এমন ভক্তিসিদ্ধ রূপ, এমন প্ররেমান্তি, ,এমন কু্ণবিরহ ইতিপূর্বে 

অনেহকরই চোখে পড়ে নাই। গুরুর গ্রাই মহা পরিবর্তন দর্শনে 

অদ্বৈতৈর আনন্দের সীমা রহিল না। 

গুরী মহারাজের কাছে এক শুভলগ্নে মদ্বৈত দীক্ষ! গ্রহণ করিলেন । 
এই দীক্ষার মধা দিয়া এ দেশের ভক্ভিধন্ধের ক্ষেত্রে সুচিত হয় এক 

বির বনস্পতির সম্ত। বন । 

শান্তিপুর ও নবন্বীপে বয়েবদি” আতবাহিশড করার পর মাধবেকন্র 

উডিষ্যার় দিকে অগ্রসর হইয় যান ' কয়েকদিন নিরন্তর পদযাত্রার 

পর উপনীত হন রেমুনায় ! 
সর 



শ্ীপাদ মাধবেশ্ু? 

নয়নমনোহর বিগ্রহ ্ রীগোপীদাধ রেমুনায় বিরাজমান । বড় জাগ্রত 
এই ঠাকুর! এখানে পৌছিতে না পৌঁছুতেই পুরী মহারাজ প্রেমানন্দে 
বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। মন্দিরে বসিয়া অশান্তভাবে শুরু করিলেন 
নাম কীর্তন। এই পরম ভাগবতের আবির্ভাবে রেমুনা গ্রামে সেদিন 
প্রেমের বন্তা বহিয়া গেল। 

কীর্তন ও স্বস্তির শেষে পুরীজী মন্দিরের জগমোহনে আসিয়া 
বসিয়াছেন। নয়ন ভরিয়! প্রভৃকে দর্শন করিতেছেন, আর মাঝে মাঝে 
লক্ষ্য করিতেছেন তাহার সেবার অনুষ্ঠান। গোগীনাথের ভোগের 
বরাবরই বড় সমারোহ। রাজার ব্যবস্থা! অনুযায়ী রোজই নির্দি্ট-কর! 
বন্থ উপাদেয় ভোজনসামগ্রী নিবেদন করা হয় ( 

পুরী মহারাজ পূজারীকে ডাকিয়া কহিলেন, “ভাই, গোগীনাথজীর 
সেবা পৃজার এই আয়োজন দেখে, তোমাদের আন্তরিকত| দেখে, বড় 
মুগ্ধ হয়েছি আমি। নদ আর ফেরাতে পারিবে | আচ্ছ। রি দয়া 
ক'রে আমায় বলতে পাট 
নিব্দেন করা হয় টি ॥ 

পূজারী সবি বর্ণনা করিসেস। | তারপর স্মিতহান্থে 
কহিলেন, “কিন্তু বিবি প্রভু গোপীনাথের সকল ভোগের ওপরে 
হচ্ছে অমৃতকেলী ক্ষীর। এ একেবারে অনুতোপম বস্তু । এখানকার 

ব্যবস্থামত পোজ ঠাকুরের সামনে সাজিয়ে দিতে হয় এই ক্ষীরপূর্ণ 
নয়টি হাড়ি। এমনতর ভোঠ- -প্রসাদ কিন্তু আর কোথাও দেখা যায় না। 
এ আমাদের গোগীনাথেরকইনিজন্ব ।” | 

পুরী ম্কারাজের অন্তরে চকিতে খেলিয়! গেল চিন্তার ঝলক । এই 
অমৃতকেলী ধছ্ছি এর্মীনি অপূর্ব বস্ত, তবে শ্রীগোপালের ভোগেও 
তা কেন লাগানো হইবে না? মনে মনে কহিলেন,“আহা, এই অনুপম 
ক্ষীর-প্রসাদের আম্বাদ একবার যদি পেতাম, তাহলে বুঝতে পারভাঁম 
--এ কি রকম বস্ত।. টা, ভাট ধরা যেতো 
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শ্রীবিষু'! ছিঃ ছিঃ! কি সব যাঁ-তা আমার মনে আসছে আজ ? এ যে 
মহাপাপ । এ তো কিছুতেই সম্তব নয়। সঙ্্যাসী হবার পর অযাচক 
বৃত্তি নিয়েছি, অমৃতকেলী প্রসাদ কি ক'রে আমি চাইব ? তবে হ্যা, 
যদি অযাচিতভাবে মন্দিরের কর্তারা দিয়ে দেন, তবে হয়। কেজানে 
প্রাণের আকঙক্ষ প্রভু পুর্ণ করবেন কিন! ?” 

ভোগরাগ শেষ হইয়া গেল। পুষী মহারাজ মন্দির হইতে বাহির 
হইয়া আসিলেন। হাঁটিতে হাটিতে উপনীত হইলেন গ্রামের প্রান্তস্থিত 
হাঁটে । 

রাতের অন্ধকার গাঢ় হুইয! উঠিয়াছে। কেনাবেচা! শেষে হাটের 

মানুষ সব ঘরে ফিরিয়া শি্জাছে। মাধবেন্দ্র জনপরিত্যন্ত এক চালা 
ঘরে গিয়! বসিলেন । মন আজ বড় অনুতপ্ত 1 অধাজক সন্াসী তিনি 

অথচ যাক্জার ইচ্ছা উদয় হইয়াছে তাহার মনে । এ পাপ শ্মালনের 
জন্য সারা রাত জাগিয়া করিবেন প্রভুর নাম্, গান, | 

প্রহরের পর প্রহর চরে লাগিল হার কণ্ঠের কীর্তন । 
এদিকে গোপীনাঁথ মন্দিরের পু্কী ডু শয়ান বিয়াছেন। 

নিজের কাজকর্ম্দ যাহ! ছিল তাহাও সব সু 
প্রকোন্ঠে গিয়া তিনি নিশ্চিন্ত মনে শয়ন কমিলদ। 

_ গ্ভীয় নিশুতি রাত। কোথাও কোন সাড়া শর নাই | মন্দিরের 

চাঁরিপাঁশের বনাঞ্চলে গুধু শোন] বায় বিল্ির একটানা রব! 
হঠাৎ ঘুমন্ত পুজারীর কাণে পশে মু মধুর আহ্বান, “ওরে নঠ, 

ওঠ. । শিগগীর দুষ্ধার' খোল্।” 

পূজারী ধড়মড় করিয়া শয্যায় উঠিয়া বসেন । এ কি 1. আবাদ 
কাহার কণ্টস্বর? জনমানবহীন এই অরণ্য অঞ্চলে কে এমন করিয় 

তাহাকে ডাকে 1... 
আবার কাণে আসে সুধাস্সিদ্ধ সে কথম্বর-_ওরে,' শোনা আ' 

িকর্সন ৷ ভািউগ যা, আমার টার আড়ালে গোপনে 
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আমার প্রাণপ্রিয় ভক্ত মাধবেন্দ্রপুরীর ক্তম্তা। এই ক্ষীব প্রসাদ খাবার 
জন্য মনে তার ভারি ইচ্ছে জেগেছিলে৷ আজ, অথচ মুখ ফুটে সে কারুর 

কাছে চাইতে পারেনি । তার এই ইচ্ছা! পূরণ না ক'রে কি আমি 
শ্থির থাকতে পারি? জ্াইতে। তোদের চোখকে ফাকি দিয়ে, তার 

জন্য এই ক্ষীর আমি চুরি করেছি। পুরীগোৌসাই এখন হাটের এক 
কোণে বসে আমার নাম গান করছে । তাকে খুঁজে বার ক'রে অমার 

এ প্রসাদ শিগত্রীর দিয়ে আয়।” 
স্বয়ং গোপীনাথ দিতেছেন এই নির্দেশ ! ভক্তবংসল ঠাকুরের! 

একি অপরূপ লীল!, একি অস্ভুত প্রেমরজ্গ ৷ 
পুর্ারীর সার! দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, আর দুই চোখে 

নামিয়াছে পুলকাশ্রু। একটু প্রকৃতিস্ব হইয়াই তিনি ঠাকুরের শয়ন 
ঘরে ছুটিয়। যান। দেখেন, সত্যই তো! ্রবিগ্রছের পরিহিত বসনের 
আড়ালে প্রচ্ছদ রঞ্থিরি ক ভাড অম্তকেলী। তাড়াতাড়ি এটি 
উঠাইয়! নিয়া খনি! ' [কে ছুটিলেন। 

হাটের আনার টির মহারাজকে তিনি খুঁজিয়! ফিরেন 
উচ্চকণ্ে বার বারী ধরিয়া ডাকেন। 

অবশেষে সাঙ্গ নিলি । প্রসাদের ভাগ সম্মুখে রাখিয়া পূজারী 
কহিলেন, “মহারাজ, আপনার ভাগ্যের সত্যই সীমা নেই। এই 
দেখুন, স্বয়ং গোগীনাথজী আপনার জন্য এই অম্নতকেলী পাঠিয়েছেন 
আপনি মুখ ফুটে ক্ষীর প্রসাদ চান্নি বটে, কিন্তু দয়াপ ঠাকুর আপনার 
জন্য নিজেই এটি লুকিয়ে, রেখেছিলেন । প্ররিষ্ন উুক্তের জন্য গোগীনাথ 
আজ হয্েরছন ক্ষীরচোর।” 

একি কৃপালীল। প্রাণপ্রভূর ! মাঁধবেন্দ্ের হৃদয়ে উত্তাল হয় 
কষ্প্রেমের মহাপাথার | সম্থিৎ হারাইয়া তিনি ভূতলে পতিত হুন, 
সারা দেহে ফুটিয়। উঠে সাত্তিক প্রেমবিকার 

এ দ্ধল্লোকিক প্রেমাবেশ দর্শন করাও ধু এ্রক বিরল সৌভাগ্য । 
পূজারী আনন্দে আত্মার] হইয়! বান । অস্ফটন্বরে বলিতে থাকেল, 
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“পুরী মহারাজ, ধন্য আপনি | সার্থক আপনার প্রেমভক্তি, আর 

কষ্চরসের সাধন1 | আপনার জন্ক প্রভু গোপীনাথকে কেন ক্ষীর চুরিতে 
নামাতে হয়, এবার ত বুধতে পেরেছি 

মাধবেন্্র কিছুটা প্রকৃতিষ্থ হইলে পুজারা সাষ্টাঙগ প্রণাম নিবেদন 
করিলেন। আগাইয়! দিলেন প্রভু গোপীনাথের প্রসাদের ভগড়। 

মহা! বৈষণবের প্রেমাবেশ একেবারেকাটে নাই। সারা দেহ ঘন 
ঘন কম্পিত হইতেছে, আর আয়ত নয়নে অবিরল ধারে ঝরিতেছে 
পুলকাশ্র ৷ 

অস্ফুট কে বার রার তিনি বলিতেছেন, “হে প্রাণনাথ, হে 

দীনদয়াল! অপার তোমার কৃপা, প্রভু ! এ অধমের জন্য তুষিনুমিজেই 
নিজের প্রসাদ চুরি করেছে! শুধু তাই নয় আবার বাহক দিয়ে এই 
গভীর রাতে তা পাঠিয়েও দিয়েছো !” 

প্রসাদ ভোজন শেষ হইল। এবার চারা 
মাধবেন্ত্র ভক্তিভরে বহিবাষে বাধিয়। হি রই মৃভা্ডের পবিত্র 
কণাও যে তাহার কাছে মহাপ্রসাদ ! রাগের শেষে এক 
বিন্দু রোজ মুখে দেন আর দিব্য প্রেষে রি হইয়, উঠেন! 
হাসিয়া কদিয়। নাচিয়! গাহিয়া চারিদিকে উর্ীলিত করেন কৃষ্ণের 
ভাবতরজ। ্ 

রেমুনা হইতে মাধবেব্দ্র সেদিন নীলাচলে আসিয়া উপন্থিত হুন। 
দীর্ঘ পরিব্রাজনের পর মিলে শ্রীজগম্নাথের দর্শন। হৃদয়ে প্রেমরসের 
বন্যা উথলিয়া উঠে, সারা দেহে দেখা দেয় অশ্র-কম্প-পুলক সমদ্বিত” 
স্াত্তিক প্রেমবিকার। ভক্তিগ্রেমের এই পরাকান্ঠ যে একনার: দর্শন 
করে, বিশ্ময়ের তাহার সীম। থাকে না। 

দিকে দিকে সংবাদ বটিয়! যায়, ভক্কিসিদ্ধ মহাপুরুষ মাধবেন্ 
ক্ষেত্র আসিয়াছেন। ভক্তের দলে দলে ছুটিয়। আসে, জগন্সাথের 
পাঁগ। রাজার অনুচর রর্ধাই আসিয়া ভীড় করিয়া দীড়ায়। পুরী 
মহারাঙ্ছ প্রের্ঁগুত কণ্ঠে সবাইকে কহেন ীঃগ্রাপালের লীলারঙগের 
১৬৬ . 
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কথা, “ভাই সব, গোপাল আমার আবদার করেছেন জগন্লাথদেবের 
মই চন্দন আর. কর্পুর দেহে মাথবেন। আর এসব হওয়া চাই. এই 
পবিত্র ক্ষেত্রঃই বনজাত। তোমরা সবাই কৃপা ক'রে আমায় এগুলে! 

যোগাড় ক'রে দাও। আমার মুখ রক্ষা! কর?” 

বিশিষ্ট ভক্তরা, প্রতিষ্ঠাবান রাজকর্ম্মচারীরা, পুরীজীকে সাহাধ্য 
করিতে লাগিয়া ধান। ভারে ভারে সংগৃহীত হইতে থাকে তাহার 

প্রাধিত বস্তু। বাঁহকদের মাথায় প্রচুর চন্দন কাঠ ও কয়েক ভ'ড় 
স্থবাসিত করূর্র চাপাইয়া মাধবেন্দ্র হুন্দাবনের পথে রওন! হন। 
কয়েকদিন চলার পর রেমুনার শ্রীমন্দিরে আসিয়া পৌছান। 
টীগাপীনাথের সেবকদের কাছে এবার তাহার মহা! সম্মান। সবাই 

এই সিদ্ধ বৈষুবের সেবা যত্রে রত হয়। মন্দির অঙ্গনে বহিয় যায় দিব্য 
আনন্দের শ্রোত। 

পুজা ও নর র েষ হইয়। গেল। প্রসাদ গ্রহণের পর পুরী 
মহারাজ পরমানন্েরীর্দিহিনের এক কোণে শয়ন করিলেন । 

গভীর এক অপুববন্বপ্প জ্যোতি মৃগ্তিতে, 
গ্রিভঙ্গ বঙ্কিম 'ঠামে, গোপাল তীহার সম্মুখে আসিয়! দাড়াইয়াছেন। 
আননে প্রসন্ন মধুর হাসি। 

প্রভূ কহিলেন, “বৎস মাধবেন্দ্র, তোমায় আর দৌড়ঝাঁপ ক'রে 

বেড়াতে হবে ন। তোমার আনীত চন্দন আর কপূর বৃন্দাবনে আমার 
কাছে পৌছে গেছে।” 

প্রসাধন-বস্তর ভেট নিয়া মাধবেন্দ্র কেবলমাত্র রেমুনা' অবধি 
আসির] পৌছিয়াছেন, বৃন্দাবন যে এখনো বু দূরে। প্রনুর একি 
হেয়ালিপুণ কথা? 

গোপাল আবার কহিলেন, “সেকি গো | এসব যে পেলাম, তা বুঝি 
তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? তবে বলছি, শোন । গোপীনাথের অঙ্গ আর 
আমার অঙ্গ এজ । /য আমি বন্দাবনে রয়েছি সেই আমিই ষে 

১৩৭ 
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রেমুনায়।” তুমি গোগীনাথের দেহে কর্পুর চন্দন রোজ লেপন করো, 
তবেই আমার দেহ শীতল হবে। দ্বিধা করে! না, আমি যা! বলছি, সেই 
ব্যবস্থাই চল্্তে দাও 1” 

ভোর হইতে না হইতেই পুরী মহারাজ মন্দিরের সেবক ও ভক্তদের 
ডাকাইয়া স্বপন বৃত্তান্ত কহিলেন। স্বয়ং প্রভুর আজ্ঞা--আর সে আজ্ঞ। 
আপিয়াছে ভক্তিপ্রেমসিদ্ধ পুরী গৌসাইর মুখ দিয়া। সকলে তখনি 
সোল্লাসে একথা মানিয়া নিলেন ! 

অতঃপর নিষ্ঠাবান সেবকদের দ্বারা প্রতিদিন চলিতে থাকে কপুর্র, 
চন্দন লেপন। সে-বার সারা গ্রীক্মকাল মাধবেন্দ রেমুনায় প্রভুর সেবা 
দশন করেন। তারপর আবার নীলাচলে ফিরিয়া যান; রি 

ভক্তশিরোমণি মাধবেন্দ্রের অম্ৃতয় কাহিনী উত্তরকালে মহা প্রভূ 
শ্রীচেতন্যের মুখে প্রায়ই শোনা যাইত। পুরী মহারাজের অপুর্ব 

্রেমোন্মত্তা ও অইসাত্বিক বিকারের কথ জি ভজদের বিস্ময়ের 
সীমা থাকিত না। 2 
". সম্্যাস গ্রহণের পর মহাপ্রভু নীলার পে রেমুনায় আসিয়া 
উপস্থিত হছন। এখানে অবস্থান করার কালে পুরী মহারাজের স্ঘৃতি ও 
গোপীনাথের লীলারঙ্গের কথ! তীহার প্যুতিতে বার বার জাগিয়া উঠে। 
ভক্ত কবি কষ্ণদাস কবিরাজ শ্রদ্ধাভরে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন__ 

প্রভূ কহে নিত্যানন্দ করহু বিচার | 
পুরী সম ভাগ্যবান জগতে নাহি আর | 
দুগ্ধদানচ্ছলে কৃষ্ণ যারে,কুপা কৈলা ! 
ার প্রেমে বশ হএটা প্রকট হুইলা । 
সেবা অঙ্গীকার করি জগৎ তারিল]। 

ঘার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈল|। 
কপুরি চন্দন ধার অঙ্গে চড়াইলা। 

.( শ্রীচৈচঃ মধা-৪ ) 
০২ | 

১৩৮ 
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বৈধী ভক্তির পথ অনুসন্ধান করিয়া জীবন সাধনা মাধবেক্দ্র 
শুরু করেন, উত্তরজীবনে তাহাই তাহাকে টানিয়া নেয় রাগানুগা, 
প্রেমরসাশ্রিত ভক্তির চরম সাধনায়। ভাগবত-প্রচারিত প্রেমরসের 

সাধনায় তিনি নিমজ্জিত হন। জীবন তাহার অপরূপ মহিমায় সার্থক 

হইয়] উঠে। 
মাধবেন্দ্রের প্রশিষ্য রায় রামানন্দের মুখে এই ভক্তি-ধর্মের পুর্ণাঙ্গ 

পরিচয় চৈতন্ৃদেব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেবার দক্ষিণদেশ হইতে 

পুরীধামে ফিরিয়া আসিয়! মহাপ্রভু সাববভৌমকে বলিয়াছিলেন, 
“দাক্ষিণাত্যে গিয়! নানা পথ নান] ধম্মমতের সংস্পর্শে এলাম । কিন্তু 
দে্ুলাম, এদের ভেতর রায় রামানন্দের ম্চবাদই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ।” 
( চৈতন্যচন্দ্রোদয়--কবি কর্ণপুর ) 

বল। বাছুল্য, রায় রামানন্দের মুখে যে সাধ্য-সাধন তত্বের ব্যাখা 

শুনিয়া মহাপ্রভু মুগ্ধ হন তাহ! মাধবেক্দ্রপুরীরই প্রবন্তিত প্রেমসাধনার 

পরম তব 48. 
এই প্রেমসাধনাক্ট-খ্িদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মহাসাধক মাধবেন্দ্রের জীবনে 

নামিয়। আসে দিবালোফর আলোকসন্কেত। জীবের উদ্ধারের ভগ্যয, 
পরমপ্রভুর অবতরণের জন্য যে অভীগ্লা৷ এতকাল তিন হাদয়ে পোষণ 
করিয়াছেন, আজ তাহা! সফল হইয়! উঠে । মহাবৈষ্বের উপলব্ধিতে 
ধর! দেয় গোলকপতির আসন্ন আবির্ভাবের কথা । 

কিন্ক বার বার মনে জাগে সশয়ের আলোড়ন, এ আবির্ভাব তিনি 
কি প্রত্যক্ষ করিয়া যাইতে পারিবেন ? সে সৌভাগ্য কি সত্যই তাহার 

হইবে? | | 
অবতারের আবির্ভাবকে ত্বরান্বিত করিতে হইবে । তাই মাধবেন্দ্র- 

পুরী আবার নৃতন করিয়া বসেন কঠোর তপন্যায়। ঝারিখগ্ডের গহন 
অরণ্যে দিনের পর দিন চলে তাহার ধ্যান ভজন । 

এদিকে প্ীপাদেরই নির্দেশে তাহার প্রিয়তম শিষ্য অদ্বৈত আচার্য 

এ জময়ে শাস্তিপুরে বসিয়া অশ্রন্জলে বুক ভাসাইতেছেন। তিল তুলসী 
ইতর 
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(শখেধল কারর়া শ্রীভগবানের কাছে দিনের পর দিন জানাইতেছেন 

প্রাণের আকুল প্রার্থনা ।--“কলুষহারী হে প্রভূ, এবার এসো--এসো, 
ভূভার লাঘবের জন্য তুমি অবতীর্ণ হও ।” 

গৌড়ীয় বৈষ্ব কবিদের মতে, আচার্য মাধবেন্দ্রপুরীর ক্কল্প সিদ্ধ 
হইয়াছিল। নবদ্বীপে উপনীত হইয়া নবজাত গৌরস্ুন্দরকে তিনি 
দর্শন করিয়া গিয়াছিলেন। 

মাধবেন্দ্রের চাওয়া পাওয়া বই ফুরাইয়াছে, এবার তিনি পূর্ণ- 
মনক্ষকাম। মহাভাগবতের মরজীবনে এবার ধীরে ধীরে আগাইয়! 
আসিতেছে মহাপ্রয়াণের পাল!। 

টব 

অন্তিম শয্যায় শাধিত হইয়া ও প্রীপাদ ভাবিতেছেন জীবনকল্যাণের 

কথা । সেদিন গ্রিয় শিষ্য, মৈথিল পণ্ডিত পরমানন্দ পুরীকে ভাকিয়া 
কহিলেন, “বংস, আমার বিদায়ের দিন এবার এসে পড়েছে। কিন্তু 
আমার জন্য তোমরা শোক ক'রো না। বরং. শীনন্দই ক'রতে পারো, 
কারণ, তোমরা! যে মহ! ভাগ্যবান। তোমরা পরম্ঞ্রভুর আবির্ভ'বের 
আলোকচ্ছটা দেখতে পেয়ে ধন্য হবে। আঁ্ীবিবির বিধানে আমায় 
চলে যেতে হবে তার আগে ।” 

অপুবর্ব ভাবাবেশের মধ্য দিয়! মহ্থাপ্রেমিক মাধবেন্দ্রের শেষের 
দিনগুপি অতিবাহিত হয়। দিনের পর দিন শিধ্যের দর্শন করেন 

তাহার কৃষ্ণবিরহখিষ্ন মুর্তি, আর বিস্ময়ে সবাই অভিভূত হুন। 
সেদিন কক্ষমধ্যে কৃষ্ণকীর্তন অনুষ্ঠিত হইতেছে । তীব্র ভাবাবেগের 

ফলে শ্ীপাদের দেহে প্রকাশ পাইয়াছে সাত্বিক বিকারচি্ন। বনুক্ষণ 

পরে তিনি অন্কবাহা প্রাপ্ত হন। আকুলভাবে ক্রন্দন করিতে থাকেন, 

“কোথায় কৃষ্ণ, কোথায় আমার প্রাণপ্রভৃ! কৃপাময়, কৃপা করে 

এ অভাজনের প্রাণ বাঁচাও 1” 
মিলন বিরহের এই তরঙ্গভজ, দগ়িতের জন্ এই প্রেমান্তির মগ্ম 

বুঝিবে, এমন সাধ্য কাহার? কৃষ্ণরসের উত্তাল, সাগরে মাধবেন্্ 
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একবার ডু'বতেছেন, আবার ভাসিতেছেন। ভাঙিয়! উঠিয়াই আবার 
কাদিতেছেন তেমনি ডুবিবার জন্য | 

মিলনের পর বিরহ, বিরহের পর মিলন, প্রেম সাধনার এই চিরন্তন 
আবেগচঞ্চল দৌলা', প্রেমাত্তির এই চিরদহন, ইহাই ষে মহাগ্রেমিকের 
চির কাম্য। এ দহনভাীল। ছাড়া যে জীবন দুর্ববহ। কিন্তু কে এই 
প্রেমজ্বাঙ্গার স্বরূপ বুঝিবে ? কে হইবে তাহ।র ব্যথার ব্যথী? 

সেবক ভক্ত ও সাধকগণ নীরবে নিমিমেষে এই বিরহ-লীল' 
দেখিতেছেন, আর বসিয়। বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছেন। 

রামচন্দ্র পুরী মাধবেন্দ্রের অন্যতম শিষ্য । জ্ঞানমাগীয় বৈধী ভত্তি 
সানার দিকেই তাহার বেশী আকর্ষণ: অন্তিম শধ্যায় গুরুদেবের এই 
বিরহুজ্বাল] দর্শন করিয়1 রামচন্দ্র বড় চঞ্চল হইয়! উঠিলেন। 

অনুযোগের স্থরে কহিলেন, “প্রভূ, কেন এমনি ক'রে কেঁদে কেদে 
আপনি আকুল হচ্ছেন; অসুস্থ শরীরকে আরো অন্তু ক'রে তুলছেন ! 

আপনার মত ব্রহ্মবিদের. পক্ষে এ রোদন তো। শোভা পায় না! পু 
ন্মানন্দ আপনি সময করুন, হৃদয়ের তাঁপ 5 সর দূরে যাবে 
আপনি স্বস্থ হ'য়ে উঠবেন 

শ্রীপাদ গঞ্জিয়া উটিলেন, “ওরে, তুই মহাপাপা, কৃষ্ণপ্রেমের রী 
তুই কি বুঝবি? কৃষঃপ্রেম আর কুষ্ণলীলার কি শেম আছে রে? হৃদ 

মঞ্চে পরম প্রভূকে স্থাপন করেছি, আর বুভূক্ষু হ'য়ে আছি রসরাজে; 

নব নব লীলার উদ্বোধন দেখার জন্য । আমি মরে যাচ্ছি আমার 
দহন জালায়। হৃদয় আমার জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে বচ্ছে। আর তুই 

হতভাগা, এসেছিস এ সময়ে আমায় জ্বালিয়ে মারতে ! দূর হ, দূর হ 

তোর মত পাষণ্ডের মুখ দেখে যেন আমায় পরলোকে না যেতে হয় ।” 

আত্মস্তরী শিষ্য রামচন্দ্র পুরীকে সেই দিনই নত শিরে গুরুসকা* 

হইতে বিদায় নিতে হইল । 
পা 

এ সময়ে খুরুসেধার ভার নিয়! রহিয়াছেন ঈশ্বরপুরী ৷ দিনে; 
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পর দিন, রাতের পর রাত, ক্লাস্তিহীন পরিচর্য্যায় তিনি রত থাকেন । 

কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীল! গুরুকে শ্রবণ করান। সাধননিষ্ঠ, সেবানিষ্ঠ এই 
শ্ষে'র জন্য মাধবেন্দ্রেংও দেহের অবর্ি নাই। সাত্বিক বিকার ও 
ভাবাবেশের ঘোব কাটিলেই অপার সন্তোষে তাহাকে জ্ঞাপন করেন 
আশীর্ববাদ আর অভয়বাণী | 

মহা প্রয়াণের আগের দিন। প্রীপাদ সন্সেহে সেবক ভক্তকে নিকটে 
ডাকিলেন। কহিলেন, “বৎস, এবার আমার সময় হয়ে এসেছে । 

যাবার আগে সার! অন্তর দিয়ে আশীর্ববাদ ক'রছি, প্রত কৃষ্ণপ্রেম 

তোমার জদয়ে উপজিত হোক, তুমি কষ্চলাভ কর ।” 
গুরুর কৃপা-নিঃস্থত প্রেমধারা সাধক ঈশ্বন্পুরীকে পরিণত করে 

*ঞ্প্রেমের অমুত-সায়রে ৷ উত্তবকালে এই সায়রে অবগাহন করিয়াই 
ধন্য হন প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈভন্য। 

লীলানাট্য এবার শেষ দৃশ্যে আসিয়া! পড়্িয়াছে। শিষ্য ও ভক্তের। 
সজল নয়নে মাধবেক্দ্রের শষ্য ঘিরিয়! দণ্ডায়মান । 

মহ মধুর স্বরে মহাপুরুধের ক হইতে উচ্চাবিত হুইল তাহার 
স্বরচিত চিরপ্রিয় কৃষ্ণবিরহ-শ্লোক-__ 

অয়ি দীনদয়া্দ নাথ হ 

মথুরাাথ কদাবলোক্যসে। 

হৃদয়ং ত্বদালোককাতরং 
দয়িত ভ্রাম্যতি কি" করোথাহুম্ £ 

অর্থাৎ, হে দীনদয়াল, হে নাথঃ হে মথুরামাথ ! কবে তুমি আমায় 
দেবে তোমার দর্শন? তুমি ষে আমার 1চরদয়িত-_-প্রাণের চেয়ে তুমি 

প্রিয়তর। তোমার অদশনে সায় মামার কাতর হয়েছে, ভরমময়ী 
দশায় আমি পতিত হয়েছি। এখন আমি কিকরি? তুমিছাড়া 
কোন উপায়ই যে আমার নেই! 

 ক্বষ্ণপ্রেমতত্ত্বের মহান অধিকারাদের কাছে মাধবেজ্দ্রের এই শ্লোক 
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বড় প্রিন্ন। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যও তাহার এই চিরবিরহ-অঙ্গের প্লোকটি 
আবৃত্তি করিতে করিতে প্রেমোন্মত্ত হইয়া পড়িতেন। অশ্রু-কম্প- 

স্তস্ত-বৈবর্ণ প্রভৃতি অধ্টসাত্বিক বিকার তীহার দেহে এ সময়ে প্রকটিত 
দেখিয়। ভক্তগণ বিস্ময়ে হতবাক হইতেন। 

মাধবেন্দ্রের এই শ্লোকের প্রশস্তি গাহিতে গিয়া দারশশনিক-কবি 
কষ্দাস গোম্বামী লিখিয়াছেন-- 

রত্বগণ মধ্যে যৈছে হয় কৌন্তুভ মণি। 

রসবাক্য মধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি। 

এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধা ঠাকুরানী। 

- তার কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্রবাণী। 

কিবা গৌরচন্দ্র ইহা! করে আস্বাদন । 

ইহা আম্বাদিতে অধিকারী নাহি চৌঠজন। 

( চৈ-চঃ মধ্য ৪) 
মাধুধ্যমুত্তি কৃষ্ণের মাধূর্যরসের শেষ নাই, রূপৈষ্বর্যোরও নাই 

অন্ত। তেমনি তাহার প্রেমিক ভক্তেরও নাই রসভূঞ্জনের পরিসমাপ্তি । 
এ রস যত আস্বাদিত হয়, ততই হইতে থাকে অফুরন্ত। 

অনাগ্ধন্ত মাধূরয্য-বিগ্রহের'অনাস্ভন্ত আন্বাদন। তাইতো মহা প্রেমিক 

মাধেবেন্দ্রের এই কৃষ্ণাত্তি! এমন বিরহ সন্তাপ আর হা-ছুতাশ ! 

'অফ়ি দীনদয়ার্নাথ' বলিয়া শ্রীপাদ সেশিন চিরতরে নয়ন ছুটি 
। নিমীলিত করিলেন । ভারতের রাগানুগ। ভক্তসমাজের অগ্থতম উজ্জ্বল 
জ্যোতিষ চিরতরে হইল অদৃশ্য । 

মাধবেন্দ্রের বিপুল অবদানের স্বরূপ নিয় করিতে গিয়া কবিরা 
গোস্বামী উত্তরকাঁলে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, আজো প্রেমভক্তিঃ 
সাধকদের তাহ! বিস্ময় জাগায় -- 

পথিবীতে রোপণ করি 
গে প্রেনাঙ্কুর | 

সেই প্রেমান্থুরের বৃষ্ধ 
... চৈতন্য ঠাকর। 



ভক্ত লালাবাবু 
কাক্ষকর্ম্ম সব শেষ হইয়! গিয়াছে, ঝাছারি বাড়ী হইতে পালবাবু 

প্রাসাদ অভিমুখে ফিরিয়। চলিয়াছেন। তাঞ্জামের পিছনে রহিয়াছে, 

পাইক বরকন্দাজ ও ভূত্যের দল। 
শীতের পড়ন্ত বেলা । মিষ্টি রোদ আর স্সিগ্ধ ঝিরঝিরে হাওয়ায় 

শরীর জুড়াইয়। যায়। লালাবাবুর অস্ত প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠে। 
মণে মনে ভাবেন, সায়ংক্ত্যের তো এখনো অনেক দেরী ' এই অবসগে 

গঙ্গাতীরে খানিঞ্ট। বেড়াইয়। গেলে মন্দ ক? আদেশমহ বাহকের! 

সেই পথেই ধাবিত হইল । 
পৃতসলিলা স্্রধুনী কুলু খলু নাদে বধিয়া চ'লয়াছে। জলতরঙ্গে 

ঝলসিয়৷ উঠিতেছে অস্তাচলো শ্মুখ সূর্যের গেরিক আলোক । নধাবঙ্ষে' 
স্থষ হইয়াছে এক অপরূপ মায়াজাল, আর মুগ্ধ নয়দে এই পযন[ভিরাম 
দৃশ্টে দিকে লালাবু তাঁক।ইয়া আছেন দোখয়। দেখিয়া আশ 
আর মিটিতেছেন না । 

ইঙ্গিত মত নদীতীরে এক গাছের ছায়ায় তাঞ্জাম শামানো হইল । 
হুকাবরদার সঙ্গেই রহিগ্নাছে, ছুটিয়। আপিয়! তখনি আলবোলা় 

কন্ধেতে ভামাকু চড়া ইয়া! দয়া! গেল। 
তাগ্জ।মের রঙীন রেশমী ঝালর হাওয়ায় দোল খাইতেছে। মাঝে 

মাঝে কাণে আসতেছে গলার মৃদ্মধুধ ছল্ ছলাৎ শব । কিংখাবে 

মোড়, নরম তাকিয়ায় হেলান দিয়া লালাঁবাবু ফরসীর নঙগটি মুখে 

গুরিয়া দিলেন। আগন্ত মন্থর এই শীতের সন্ধাটি তাহার ব্ড 
রমশীয় লাগিতেছে । মুখ নিঃস্যত সুগন্ধা অন্নুরী, ভামাকুর ধোয়। কুগুল' 

পাকাইয়। উধ্বে মিলাইয়! যাইতেছে । সেই সঙ্গে লালধাবুর মনও 
হইয়াছে উধাও | 
১7৪ 
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হঠাত কাণে পশে বালিকাকণ্ঠের আওয়াজ, দ্বাবা, বেলা যেষা়। 
এবার ওঠো । দিন তো শেষ হয়ে এলে1।” 

এ ব্যাকুল আহ্বান তির্ধ্যক গতিতে গিয়া বিদ্ধ হয় ম্্মমূলে । 
বিদ্যুৎপৃষ্ঠের মত লালাবাৰ্ চমকিয়া' ওঠেন। ঝাণাকুনির ফলে হাত 

হইতে ফর্সীর নল খসিয়! পড়ে । 
অন্তরে জাগে প্রশ্নের পর প্রশ্ন, সর্বসত্তায় জাগে আলোড়ন । 

লালাবাবু দিশাহারা হইয়! যান। 
বেলা যায়! সত্যিই তো এ ধাওয়াকে অস্বীকার করার উপায় 

নাই। পরম সত্যরূপে আজ ইহা উদ্ভাসিত হইয়াছে তাহার মনশ্চক্ষে। 
গঙ্গার পরপারে, দিক্চক্রবালে ধূসর সন্ধ্যা এ ঘনাইয়া৷ আসিতেছে । 
তেমনি তাহার জীবন প্রান্তেও যে ধীরে ধীরে নামিয়। আসিতেছে 

চিরবিরতির যবনিকা। | 

জীবন-দেবতার কৃপার অবধি নাই, লালাবাবুর জীবন তিনি খাদ্ধির 
প্রাচুধ্যে ভরিয়া তুলিয়াছেন। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সব কিছুরই 
সম্ভাবনার দ্বার তাহার কাছে ছিল উন্মুক্ত । কিন্তু দে সব সুযোগের. 
সন্ধবার তে! তিনি করেন নাই। আজ মর জীবনের প্রানস্তসীমায় 
আপিয়া কি তাহার উত্তর দিবেন ? 

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্্ সিংহের পৌত্র লালাবাবু | বৈভব ও মর্ধ্যাদায় 
সারা! পূর্ববভারতে তিনি অপ্রতিদন্থী। ইংরেজের গড়া, শ্রেষ্ঠ প্রাচ্য নগরী 
এই কলিকাতায় কাঞ্চস-কৌলিম্যের দিক দিয়া, জৌলুষ ও বিলাসের . 
দিক দিয়া তীহার জুড়ি নাই। কিন্তু এই বিপুল ধনৈশধ্য ও ধিলাস 
বাহুল্য সত্যকার কোন্ শাস্তি, কোন্ আনন্দ তাহাকে আণিয়া দিয়াছে? 

গৃহে প্রভূ শ্রীগোবিন্দের মুগ্ডি প্রতিষ্ঠিত, সেবা পুজাও চলিয়া 
আসিতেছে দীর্ঘদিন যাবশু। এই ইন্ট বিগ্রকের কপার আলোক-. 
সস্কেতও লালাবাবুর জীবনে কম আসে নাই। কিন্তু সে দালোকের 
স্পর্শে জীবনদীপ দ্বালাইয়! নিতে পারিলেন কই? বিষয়কাঁট হইয়াই 
শুধু দিন গোঙাইলেন। | ৃ 
ভাঃ সাঃ (৬২১০ | ০১৪ 
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চিন্তা ভাবনার আলোডনের সঙ্গে অন্তরে জাগিয়া উঠে দুর্দম 

সন্ধে । নাঃ-এ ভাবে দিন যাপন কবিতে আর তিনি রাজী নন। 

এবার নিজেকে করিবেন ইষ্টের চরণে উৎসর্গ । বিত্ত বিভব, যশ মান 
সব ছাড়িয়া, দেহসম্ভোগ ও দেহবুদ্ধি ছাড়িয়া উপশ্থিত হইবেন 
শ্রীরন্দাবনে | রাধা গোবিন্দের মহাধামে বসিযা গুরু হইব তাহার চরম 
তপন্তা, জৈব জীবনকে দিবেন পুর্ণাহুতি | ইফ্টসেবার মধ্য দিয়! অর্জন 
করিবেন নিত্যলীল1 আস্বাদনের পরম সৌভাগ্য । 

বেল। যার-_বেলা যাঁয়। এ ধ্বণি কেবলি অনুরণিত হইতে থাকে 

লালাবাবুর সার। অন্তপগসত্তায়। 

গজার কুল ঘে'ষিয়। এক ধীবরের কুটিন। দ্বিপ্রহরে কর্মাক্লাস্ত দেহে 
সেই যে সে নিদ্রা দিয়াছে এখনে! তাহা ভাঙ্গে নাই। এদিকে বেল! 

গড়াইয়া! যাইতেছে, কত কাজ রহিয়াছে অসমাপ্ত । কন্যা তাই ব্যগ্র 
হইয়! ডাকাডাকি শুক করিয়াছে । 

সেই আকস্মিক আহ্বানেই এক মুডর্তে টুটিয়া গেল পাপাবাবুব 
মোহদিদ্রী। মহাভোগীর ঘটিল অপরূপ রূপান্তর । আব বাবুশ্রেষ্ঠ 
লালাবাবু আত্মপ্রকাশ কবিলেন মহাবৈষ্ণবরূপে। 

তাঞ্জাম ত্যাগ করিয়া ৫খনি তিনি ছুয়ো! গেলেন সেই ধীবর 
বাণিকার কাছে পুলকাশ্রুপুরিত নয়নে কহিলেন, “মা তোর এ খণ 

আমি কখনো শোধ করতে পারবোনা । আমার বন্ধনমুক্তি হয়েছে 

আজ তোর কথায়। সত্যিই তো বেলা চলে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে নিভে 

আস্ছে আমার জীবনের এক একটা বাতি । সামনে নেমে আসছে 

চিগ্ন অন্ধকার । তোর মুখ দিয়ে রাখারাণীই আজ আমায় ডাক দিয়েছেন 

বৃন্দাবনে ধাবার জন্য। সেখানেই আমি যাচ্ছি। আশীর্বাদ করি, মা 
তুই চিরস্ুখী হ।” 

প্রাসাদে ফিরিতেই দেখ! গেল লালাবাবুর এক নুতনতর বপ। 
মছাপরাক্রান্ত ভূম্যধিকারী, ভোগপরভন্ত্র হাবিলাসী সেই লালাবাবু 
এও 
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আর নাই। সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া, কাঙাল বেশে, ইষ্টধাম ্রীবন্দাবনে 
যাইতে তিনি কৃতসঙ্বল্প। 

পত্ভী, পুত্র ও আত্মপরিজনের অনুরোধ উপরোধ, কাতর ক্রন্দন 

সব কিছুই সেদিন হইল ব্যর্থ। দৈম্যভরে লালাবাবু সবাইকে কহিলেন 
--"রাধারাণী কৃপা ক'রে ডাক দিয়েছেন আমায়। স্মরণ করিয়ে 
দয়েছেন-_বেল৷ গেল। জীবন-সৌধের দেউটি একটি একটি ক'রে 

আমার নিভে যাচ্ছে এ যে স্পুষ্টই দেখতে পাচ্ছি। আর .তোমরা 
আমায় এই বিষয় কুপে পড়ে থাকতে বলোনা । এখাপ থেকে আমার 
জাবণের ব্রত হবে কৃচ্ছুসাধন, রাধাকৃষ্জের সেবা, আগ ৩জন-পুজন । 

প্রাণপ্রভু বৃন্দাবনচন্দ্র আৰ রাই কিশোপীর দর্শন যেন পাই, অগ্াাকৃত 
বন্দাবণের লীলা মাধুর্য যেন প্রাণ ভরে ভুঞ্জন করতে পারি--এই 
আশার্ব্বদই তোমপা আমায় কর।” 

সে রাত্রি কোনমতে কাটিয়া গেল। পরাদনই ভিথারীর বেশে তিনি 
গ্ুহত্যাগ করিলেন। পা! বাড়াইলেন ইফ্টধামের পথে। 

লালবাবুর প্রকৃত নাম কুফ্চন্দ সিংহ । অষ্টুদশ শতাব্দীর খের 
ভাগে, ইতিহাসখ্যাত -পুরুষ গঙ্গাগোবন্দ সিংহের বংশে তাহার 
পোত্রবপে এই মাহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। খদ্ধি ও সিদ্ভির-একু অপূর্বব 
প্রকাশ দেখ! যায় তাহার ভজনপরায়ণ জীবনে । 

লালাবাবুর প্রত] প্রাণকৃ্ণ সিংহ ছিলেন গরঙ্গাগোবিন্দের পু ও 
একমাত্র উত্তরাধিকারী | গঙ্জাগোবিন্দের ভ্রাত! রাধাগোবিন্দও ছিলেন 
প্রচুর বিস্বে্ অধিকারী । নিঃসস্তান। অবস্থায় তাহাগ লোকান্তর ঘটে, 
চিরবিদায়ের পুর্বেরে প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র প্রাণকৃষ্চকেই সর্ববন্থ তিনি দান 
করিয়। যান। গঙ্জাগোবিন্দ ও রাধাগোবিন্দের মিলিত এই ধনৈশ্ব্য ও 
কৌলিন্তের অধিকারী হইয়া প্রাণকৃ্ণ পূর্ব ভারতের এক শ্রেষ্ট ধনী ও 
প্রভাবশালী ব্যক্তিরূপে খ্যাত হন। পরবর্তীকালে লালাবারু ওরফে 
কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ প্রাপ্ত হন এঁ এঁতিহ, আভিজাত্য ও বিপল বিশ্ত | 

৭৮৭ 
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গঙ্জাগোবিন্দ সিংহ ছিলেন ইংরেজ গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন 

হে্টিংসের প্রিয় দেওয়ান । দীর্ঘকাল বাংল! বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী 
কার্য তিনি অসাধারণ যোগ্যতার সহিত চালাইয়া ধান। এই কন্মে 
নিধুক্ত থাকিয়া পত্তন করেন নিজ বংশের জঙ্ বিশাল জমিদারী, সঞ্চয় 

করেন অপরিমেয় ধনৈশ্বর্ধয। " 
পৌত্র কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের নয়নমণি। আদর করিষুা 

পিতামহ তাহাকে ডাকিতেন 'লালা' বলিয়া। উত্তর জীবনে পিতা- 

মহের দেওয়া! এই আদরের ডাকনামেই তিনি সার! ভারতে পরিচিত 

হইয়া উঠেন । 

প্রাণপ্রিয় নাতি লালবাঁবুর অন্নপ্রাশনের সময় গঙ্জাগে।বিন্দ যে 

বিরাট আনন্দোৎসবের আয়োজন করেন বাংপার সামাজিক জীবনের 

ইতিহাসে তাহ। স্মরণীয় হইয়া আছে। বাংল! বিহার ও উড়্িস্যার শ্রেষ্ঠ 
পণ্ডিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তির! সেদিনকাঁর উৎসব অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত 
হয্া্স আর দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ প্রত্যেকের কাছে সাদরে প্রেরণ 

করেন সোনার পাতে খোদীইকর। নিমন্ত্রণলিপি। সে উত্সবের 

জাকজমকের কথা জনপ্রবাদে পরিণত হুইয়াছে। 

আনুমানিক ১৭৭৫ ুঙ্টাব্দে লাল[বাবু জন্মগ্রহণ করেন! বংশের 

'একমাত্র দুলাল, অনিন্দ্যস্থন্দর এই শিশুর আবির্ভাবে কাখির সিংহ- 
ভবনে ঞ্ঞ্চল্য পড়িয়া যায় । পিতামহ, দেওয়ান গঙ্গাগ্পোবিন্দ, আনন্দে 

উচ্চুল হইয়া উঠেন । কিন্তু এ আনন্দ তাহার ভাগ্যে বেশী দিন স্থায়ী 

জয়নাই! পৌধ্রমুখ, দর্শনের কয়েক বংসর পর তিনি ইহলীলা সংবরণ 
করেন। 

বাল্ব লাল ক্রমে বড় হইতেছে, তাহার শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য 
পিতা প্রাণকৃষ্ণের যত্তের অবধি নাই। শুধু সংস্কৃত ও বাংল। ভাষাই 
নয়--ইংরেজী, ফার্সী ও আরবী পড়ানোর জন্যও নিয়োজিত কর! হয় 
অভিচ্ধ ও স্ুপপ্ডিত শিক্ষকদের । এমনিতেই তাহার মেধা ও প্রতিভা 
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অসামান্য । তদুপরি রহিয়াছে বিশিষ্ট শিক্ষকদের চেষ্টা যত । অল্প 
সময়ের মধ্যে কয়েকটি ভাষা তিনি আয়ন্ত করিয়া! ফেলেন । 

সংস্কৃত ও ফার্সীর পাঠই লালাবাবু বেণী গ্রহণ করিতে থাকেন, এই 
দুইটি ভাষায় তাহাকে অসাধারণ বুংপত্তি লাভ করিতে দেখ! যাঁয়। 

উত্তরকালে বিশিষ্ট ফার্সাবিদ বলিয়া! তিনি সম্মানিত হইতেন। 
সংস্কৃত শাস্ধুগ্রন্থের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত ছিল তীহার পরম প্রিয় । 

এই গ্রন্থের কোন শ্লোক সম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন তুগিলে তিনি সোতুসাকে 
আগ;ইয়! আমিতেন। মনীষা ও ধীশক্তি বলে কঠিন কঠিন গ্লোকের 

নিহিতার্থ অনায়াসে করিতেন উদ্ঘাটন । শুনিয়া লোকের বিল্ময়ের 
অবধি থাকিত ন]। 

বালক কাল হইতেই তাহার চরিত্রে ফুটিয়৷ উঠে সত্যনিষ্ঠা ও 
ঈশ্বরভক্তি। গৃহের দেবমন্দিরে পুরাণ পাঠ হয়, ধন্দ্রসভ1 বসে, বুঝুন 
আর না বুঝুন, কি এক অচ্ছাত আকর্ষণে তিনি সেখানে আসিয়া 
উপস্থিত হন। এক এক দিন হৃদয়ে জাগিয়! উঠে ভাঁবের প্রবাহ, তায় 

হ্যা ইষ্টবিগ্রহের সপ্ুখে বসিয়া থাকেন। 
তাহার চরিত্রের আর এক বৈশিষ্ট্য--পরোপকারের উৎসাহ । ধনী 

গৃহের একমাত্র সন্তান, হাতে মাঝে মাঝে বেশ কিছু অর্থ আসিয়। 

জমে | এই অর্থ তিনি অবলীলায় বিতরণ করিয়া দেন। দীন-দ্ুঃখীর 
কাতরোক্তি একবার কাণে গেলে আর স্থির থাকিতে পারেন ন1।৭ 

লালাবাবুর তখন কিশোর বয়স। এসময়ে পিতার তহবিলের অর্থ, 

দান করিতে গিয়া একবার তাহাকে বড় বিক্রত হইতে হয়। এই ঘটনার 
প্রভাব তাহার জীবনে-নুদুরপ্রসারী হইয়া! উঠে। 

কন্যাদায়গ্রস্ত এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কিছুদিন যাবত প্রাসাদের দ্বারে 

ঘোরাঘুরি করিতেছেন। প্রাণ₹ঞ্জ সিংহের দরবারে উপস্থিত হওয়ার 
কোন স্থযোগ পাইতেছেন ন!। দেউড়িতে ঢুকিতে গেলে দারোয়ান 

মারমুখী হইয়া! হাকাইয়! দেয়। 
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সেদিন হঠাৎ তাহার দিকে লালাবীবুর দৃষ্টি পড়ে। প্রশ্ন করিতেই 
ব্রাহ্মণটি হুঃখের কথা সবিস্তারে বর্ণন1! করিতে থাকেন । 

কিশোর হৃদয় করুণায় গলিয়া যায়। লালাবাবু আশ্বাস দিয় 

বলেন, “এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে আপনি কেন এত ছুটাছুটি ক'রছেন ? 
কর্তার সঙ্গে সাক্ষাতের স্থযোগ হচ্ছে না? বেশ তো, আমি নিজেই 

টাকার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি ।৮ 

তখনি খাজাঞ্চিখানায় গিয়া নির্দেশ দিলেন, কন্যাদায় গ্রস্ত এই 

্রাঙ্গণকে আজই যেন এক হাজার টাক] দিয়! দেওয়া হয় 
বৃদ্ধ খাজাঞ্চি পড়েন মহা! বিপদে । কর্তার হুকুম ছাড়া এ টাঁকা কি 

করিয়া! তহবিল হুইতে বাহির করিবেন ? এতো। কখনে। সম্ভব নয় ! 

তখনি গ্রাণকৃষ্ের কক্ষে ছুটিয়া! ধান, সবিস্তারে সকল কথ তাহার 
কাছে বিবৃত করেন । 

প্রাণকৃষ্ণের মুখ গস্তীর হইয়া উঠে। নীরবে বজিয় কি ঘেন ভাবিতে 
থাকেন । "তারপর বলেন, “গ্ভাখো, লাল! যখন কথা দিয়েছে, টাকাটা 
দিয়ে দাও! এটা ষে সদ্ব্যয় তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু 
সাবধান! এমনতর ঘটনা আর যেন ন1 ঘটে। লালাকে স্পঙ্ট ভাষায় 
ব'লে দেবে, ভবিষ্যতে সে এ রকম অনুরোগধ আর যেন না করে। 

করলেস্ত। রক্ষা করা হবে না। আরো ধ্ল্বে তাকে-_-আগে নিজের 

স্ম্র্থে টাক! রোঞ্জগার করুক, জমিদারীর আয় বাড়াক, তারপর ষেন 

দানধ্যান করে? সেইটেই মানায় |” 

দরিদ্র ব্রাক্ষণটিকে তখনি টাকাট] দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে খাজাঞ্িঃ 
মনিবপুজকে তাহার পিতার কঠোর মন্তব্যটিও শুনাইয়া দেন । 

কথাগুলি তরুণ লালাবাবুর হাদয়ে সেদিন শেলের মত বাজিল। 
প্রধলপ্রতাপ, কোটিপতি ভূম্যধিকারী গঙ্জাগোবিদ্দ জিংহের তিনি 

পৌন্র। একমাত্র উত্তরাধিকারী । লোকহিতের জন্য এই বিপুল 
সম্পত্তি হইতে এক পয়সা দান করার অধিকার তাহার নাই? একি 
অদ্ভুত, আযৌক্তিক কথা! 
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হাদয়ে তখনি জাগিয়া উঠে ছুর্ভয় সন্বল্প ! বেশ, তবে তাই হোক্। 
নিজের উপার্জনের পথই তিনি বাছিয়। নিবেন। আর এখন হইতে 

পিভৃ-পিতামহের সঞ্চিত ধনের এক কপর্দকও গ্রহণ করিবেন ন1। 
প্রাসাদের ভোগ বিলাসের উপরও তাহার বিতৃষ। আসিয়া গিয়াছে, 

এবার হইতে নিজের পায়েই ফাড়াইবেন। 
মাতার অশ্রুজল, পিতার করুণ মুখচ্ছবি সকলি সেদিন হয় ব্যর্থ। 

অনতিবিলম্বে লালাবাবু প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া যান। উপস্থিত হন 

বর্ধমান শহরে | 

ফার্সী ভাল জানেন, কাজেই ছোটখাটে কাজ জুটাইতে দেরী হয় 
নাই। বদ্ধমান কালেক্টরীর সেরেস্তাদার রূপে শুরু হয় লালাবাবুর 
নৃতন কর্মজীবন । কর্মে অসাধারণ দক্ষত] তিনি প্রদর্শন করেন, ফলে 
উত্তরোত্তর পদোন্নতি হইতে থাকে । 

এই সময়ে তিনি দার পরিগ্রহ করেন এবং যথা সময়ে একটি 
পুত্রসন্তানও ভূমিষ্ঠ হয় ! 

১৮০৩ খুষ্টাব্দে উড়িষ্যা গ্রদেশ ইংরেজ সরকারের অধিকারভূক্ত হয়! 
ইহার পর সেখানকার প্রধান গররীপের কাজে লালাবাবু নিয়োজিত 
হন। দক্ষতা ও কৃতিত্বের গুণে লাভ করেন সর্বোচ্চ দেওয়ানের পদ। 

সরকারী কাধ্যব্যপদেশে এ সমরে লালাবাবুর সহিত উড়িষ্যার 

রাজার পরিচয় সাধিত হয়। অচিরে একটি ঘটনার মধ্য দিয়! এ পরিচয় 

আরো ঘনিষ্ঠ হইয়| উঠে। 
পুরীর মন্দিরের দেয় বাৎসরিক রাজকর বেশ কিছুদিন যাঁবং বাকী 

পড়িতেছিল। রাজ সরকারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীটি তাই ভ্রীমন্দির 
নীলামে চড়ানোর ব্যবস্থা করে। সৌৌভাগ্যক্রমে নীলামের আগের দিন 
এ দুঃসংবাদ লালাবাবুর কাণে যায়। হৃদয়ে তাহার জার্গিয় উঠে তীব্র 
অশান্তি। প্রভুর এই পবিত্র শ্রীমন্দির স্বজনের আরাধ্য, দিখিল 
ভারতের গৌরবের বস্ত। সরকারী আইনের বেড়াজালে পড়ি উহা 

মর্যাদা হারাইবে 2 এ ভাবে লাঞ্িত হুইবে ? 
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কর্তব্য স্থির করিতে লালাবাবুর দেরী হয় নাই। নীলাম তখনি 

তিমি বন্ধ করিয়! দিলেন । সরকারী ব্যবস্থা রদ করার দায়িত্ব ও ঝুকি 
নিতে কোন ছ্বিধাই সেদিন তীহার মনে আদিল ন1। 

এ গণুগোলের ফলে মন্দিরের কর্তৃপক্ষ সজাগ হইয়া উঠেন, 
পরদিনই বাকী রাজকর তাহার] পরিশোধ করিয়! দেন৷ সকলে স্বস্তির 

নিঃশ্বাস ফেলিয়। বাচে ! 

লালাবাবুর নামে চারিদিকে এবার ধন্য ধন্য পড়িয়া যায়। তাহার 
ংসাহস ও ন্লবিবেচনায় প্রভুর মন্দির অমর্ধ্যাদার হাত হইতে রক্ষা 

পাইয়াছে, এজন্য পুরীর রাজাও বারবার কৃতজ্ঞত1 জ্ঞাপন করিতে 
থাকেন। 

এই কাজের পুরক্কারস্বূপ পুরী-রাঁজ নিজ জমিদারীর অন্তভূক্ত 
কিছুটা অঞ্চল তাহাকে অর্পণ করেন। আজ অবধি সেস্থান হইতে 
আনীত নিশ্ব বুক্ষের কাচ দ্বারা দারুত্রহ্ম জগন্নাথের কলেবর পরিবর্তন 

করানো হয়! এই নবকলেবর-ধারণ উত্সব প্রতি বারো বগুসর অন্তর 

পুরীতে অনুষ্ঠিত হইয়া! আসিতেছে । 

জগম্মাথ বিগ্রহের দর্শন ও সান্ধ্য লালাবাবুর অন্তরে বপন করে 
প্রেমভক্তির বীজ। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের লীলাস্থলের মাহাত্ম্য 
দিন দিন তাহার অন্তরে ক্ষুরিত হইতে থাকে । ভক্তিশান্ত্র পাঠ ও 
নামকীর্তন শ্রাবণের ফলে অন্তরের আকুতি বাড়িয়া যাঁয়। 

এই সময়ে একবার তিনি তীর্ঘপধ্যটন মানসে বৃন্দীবনে উপনীত 
হন। শ্রীকৃষ্ণের মোহন বিগ্রহ ও লীলাভূমি 'দর্শনে অন্তর অনাবিল 
আনন্দে ভরিয়! ওঠে 

শ্রজমগুলের গহন বনাঞ্চলে তিতিক্ষাবীন ও ভজনপরায়ণ বনু 
বৈষব সাধকের বাস। তীহাদের ভজনগুস্ফা ও কুঠিয়াগুলিও এ সময়ে 
প্রায়ই তিনি দেখিয়া বেড়ান। 

এক একদিন অন্তরে বহিয়। বায় বৈরাগ্যের উদাস হাওয়া ! মনে 
থু 
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জাগে প্রশ্ন--ভোগৈশবধ্য, যশ, মান, কোনা কছুহ তো চরস্থায়। পয 
প্রকৃত শান্তির সন্ধান তো৷ সে পথে নাই। তবে কেন সেই মায়াম্বগের 
পিছনে ছুঁটিয়! নিজেকে বিপর্যস্ত করা? 

অমৃতময় জীবনের, হাতছানি মাঝে মাঝে শ্বভাবভক্ত লালাবাবুকে 
উম্মান। করিয়া! তোলে। কিন্ত্ব উপায় নাই। সংসারের দায়িত্ব, কর্তব্য 

তাহার অনেক। তাহ শেষ না করা অবধি কি করিয়া এখানে বাস 

করিবেন ? আনন্দময় বৃন্দাবনধাম ছাড়িয়া কিছুদিনের মধ্যে লালাবাবু 

উড়িষ্যায় ফিরিয়। আসেন, ভামিয়া পড়েন কণ্মজীবনের শ্রোতে। 

এ সময়ে হঠাৎ একদিন সংবাদ আসে, পিতৃদেব প্রাণরুষ্ণ সিংহ 
পরলোকে গমন করিয়াছেন। পিতার এই বিয়োগ ব্যথা ত্রাহার বুকে 
শেলের মত আসিয়! বিধে। মনে পড়িয়া যায় দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যার 
বিবাহে অর্থ দানের কথা । সেই তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়! চিরতরে 
তিনি ঘর ছাড়িয়া আসেন । পিতা পরে অনুতপ্ত হইয়া কত কাদিয়াছেন, 
বারবার স্সেহপুস্তলি লালাকে অনুরোধ জানাইয়াছেন_-একটি বার সে 
যেন দেখা দেয়। কিন্তু সে আশ! তাহার পূর্ণ হয় নাই। অছিমানী 
পুত্র দূরেই সরিয়! রহিয়াছেন। 

লালাবাবুর সে দুঃখ রাখিবার ঠাই নাই। পুরাতন দিনের কথ! 

স্মরণে আসে আর নয়নে ঝরে অশ্রধারা । 
পিতার পারলৌকিক কাধ্যাদি সম্পক্ন করার জগ্চ এবার তিনি 

কলিকাতায় গিয়া উপস্থিত হন। মহাসমারোহে দানসাগর শ্রাদ্ধাদি 

অনুষ্ঠিত হয়। ৰ 
পিতামহ ও পিতা যে বিরাট জমিদারী ও ধনসম্পত্তি রাখিয়! 

গিয়াছেন লালাবাবুই তাহার একমাত্র উত্তরাধিকারী | এ সব বিষয়- 
আশায় রক্ষা করিতে হইবে । তাছাড়া, সংসারের যে দায়িত্ব রহিয়াছে 
তাহাও কম নয়। তাই এখন হইতে লালাবাবু উড়িব্যার বাস উঠাইয়া 
দেন, স্থায়ীভাবে কপ্পিকাতাতেই অবস্থান করিতে থাকেন। 
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জীবন প্রবাহ এবার বহিয়। চলে যুগ্ধাধারায়। ব্যাহরে তান প্রবল 
পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারী, বৈষয়িক কাজকণ্্ম ও বিলাসবাসনে থাকেন 

সদা ব্যস্ত । আর একদিকে বহিয়! চলে ভক্তির প্রচ্ছন্নধারা | প্রায়ই 
দেখা! যার়- বিগ্রহ সেবা, পুরাণ, ভাগবত শ্রবণ ও দানধ্যানের মধ্য 
দিয়] জীবন তাহার চরিতার্থতা খুঁজিয়া ফিরে । 

এমনি জময়ে, সেদিনকার এক পরম লগ্নে ধীবর-কন্যার ব্যাকুল 
কণম্বরে হয় তাহার চৈতন্যোদয়। আসক্তির ডোর অজানিতে কখন 
'খলিত হুইয়া! পড়ে। কৃষ্ণনাম জপ করিতে করিতে লালাবাবু উপনীত 

হুন কৃষ্ণধাম শ্রীবৃন্দাবনে । ' 

ভক্তের প্রিয় ধন এই বন্দাবনধাম | এই মহাতীর্থের রজ কুষণ- 

চরণ স্পর্শে টির পবিত্র হয়া আছে। দিব্য জীবনের স্মৃতি জড়াইয়া 
আছে এখানকার অরণ্যে পর্বতে, যমুনাপুলিনে আর আকাশে বাতাসে 

শুধু তাহাই নয়, আজে! রাধামাধবের অপ্রাকৃত লীলা এখানে 

রহিয়াছে অব্যাহত । প্রাকৃত বৃন্দাবনের প্রতি অণুপরমাণুতে ওতপ্রোত 
রহিয়াছে অপ্রাকৃত চিরমধুর বৃন্দীবন । সেই দিব্য দর্শনই যে মনে 
প্রাণে কামনা করেন লালাবাবু। 

ত্যাগতিতিক্ষা! ও কৃচ্ছব্রতময় সাধনজীবন তিনি স্বেচ্ছ'য় বরুণ 

করিয়। নিয়াছেন। সারা দিনের অধিকাংশ সময়ই তীহার কাটিয়া 
যায় ভজনে ও জপে। একবার কোন এক ফাঁকে বাহির হইয়া মাধুকরী 

সারিয়া নেন। ঝুলিতে সামান্য যাহা কিছু সংগৃহীত হয়, তাই দিয়াই 
করেন উদরপুত্তি। 

, কলিকাতার প্রাসাদে প্রায়ই তাহার কাঙাল জীবনের নানা সংবাদ 

পৌঁছে। পত্ী কাত্যায়নী দেবী কীদিয়| আকুল হুন। পুত্র নারায়ণচন্জ 
ও আন্ীয়ম্বজনদের মনোকষ্টের অবধি নাই ! অনেকেই বুন্দাবনে গিয়া 

তাহাকে বুঝান, “থামে থেকে ইস্উদেবের সেবা-পৃজায় সার] জীবন 

কাটিয়ে দিতে চান-_ বেশ তো, এ তো খুবই ভাল কথা। কিন্তু প্রভুর 
উর্দ 
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এই সেবার ব্যবস্থা তো সুষ্টভাবে করা দরকার ! সেদিকটা আপনি 
কেন ভাবছেন না?” 

“আমি হচ্ছি কাঙাল মানুষ, প্রভুর সেবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করার 
ক্ষমত! আমার কই? ভিক্ষান্ন যা জুটবে, তা দিয়েই রোজ কোনমতে 

ছুটো ভোগ প্রসাদ নিবেদন করবে11”-_ভক্ত লালাবা'বু করুণ নয়নে 
উত্তর দেন। 

দেওয়ানজী চাপিয়৷ ধরেন. “ত। কেন হধে হুজুর? কুপাময় প্রভূ 
কৃষ্ণচন্দ্র তো! নিজের ব্যবস্থা নিজেই আগে থেকে ক'রে রেখেছেন। 
আপনাদের তিন পুরুষ ধরে যে বিত্তবৈভব সঞ্চিত হয়ে চলেছে, 
সে সবই যে পরম প্রভূর দান। কৃপা ক'রে নিজে থেকেই তিনি তার 
সেবককে চিন্তিত ক'রে দিয়েছেন । নিজের যোড়শোপচার সেবার 

ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন। সে ব্যবস্থা কেন আপনি বিপর্যস্ত কারে 

দেবেন? জীশ্বরের সেবকরপে আপনি যে বিত্ত পেয়েছেন তা ইফ্ট- 
সেবায় কেন লাগাবেন ন1 ?” 

লালাবাবু বেশ কিছুটা নরম হইলেন। ভাবিলেন, সত্যিই তো, 
প্রভুর প্রদত্ত অর্থে তাহারই নিজ সেবা অনুষিত হইবে, ইহাতে আপত্তি 

করার তো৷ কিছু থাকিতে পারে না। তাছাড়া, বৃন্দাধনে এই সব 
ভগ্ন মন্দির দেখিয়া, শ্রীবিগ্রহের পুজ! ও ভোগরাগের দৈন্য দুদ্দ শা 
দেখিয়! প্রায়ই ধৈর্ধ্য ধরা কঠিন হয়। দুই চোখ ছাপাইয়া অশ্রু 
বরিতে থাকে। পুত্র ও পত্তীর নির্দিষ্ট অংশ বাদ দিয় তাহার নিজের 
ভাগে যে অর্থ পড়ে, তাহ] দিয়া তো অনায়াসে কৃষ্ণ-সেবার আয়োজন 

তিনি করিতে পারেন । তাছাড়া, বৃন্দাবনের সেবা-অনুষ্ঠানের উজ্জীবলও 
আর এক দিক দিয়া কাম্য। ইহার মাধ্যমে জার! দেশের ভক্তদের 
মধ্যে সেবাপুজার আগ্রহ বাড়িবে। জন-কল্যাণের দিক দিয়া ইহ কম 

কথ! নয়।. এ কল্যাণকর কর্মে প্রভু কি তবে তাহাকেই নিয়োজিত 

করিতে চান ? 
লাঙ্লাব্বাবুকে রাজী হইতে হইল। ভবে স্টির রহিল, মির অন্ন 
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সংস্থানের জগ্য রোজ করিবেন মাধুকরী । আর এফেঁট হইতে আনীত 
প্রতিটি মুদ্রা! ব্যয়িত হুইবে প্রভুর সেবায়। শুধু মন্দির নির্মাণ ও 
বিগ্রহের সেবাপুজ্ার ব্যবস্থাতেই নয়, ব্রজমগ্ুলের যেখানে সে পবিত্র 
সাধনপঠ, হুগু ও স্নানঘাট ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে 
নষ্ট হইতে বপিয়াছে, সেখানেই নিয়োজিত হইবে তাহার অর্থসস্তার। 
প্রভু কৃষ্ণচন্দ্রের লীলাক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবনের উন্নয়ন ও সেবাকার্ষ্যের জন্য 
সর্বব অথ সামর্থ তিনি ঢালিয়! দিবেন । 

লালাবাবুর সন্বল্প, এই মহা ধামে ইষ্টদেবের স্থুরম্য এক মন্দির 
নিম্মাণ করিবেন। আর এমন শ্ীবিগ্রহ স্থাপন করিবেন যাহ হইয়া 
উঠিবে মা! জাগ্রত। সেবাপূজার সঙ্গে প্রতিদিন এই মন্দিরে শত শত 
াধু মহাত্মা ও দরিদ্র নরনারী পাইবে মহা প্রসাদ। তাহার অন্নছত্র অল্প 
যোগাইবে শত শত বুভূক্ষুর মুখে । 

অপ্লকাল মধ্যে বাংল।-উড়িস্যার জমিদারী হইতে প্রায় পঁচিশ 
লক্ষ টাকা তাহার কাছে আসিয়া পৌছে। এই বিপুল অর্থের সধযয়ের 
ঈন্যা রচিত হয় এক বিরাট পরিকল্পনা । 

পুরাণশান্্ ও সিদ্ধ মহাত্মাদের বর্ণন। অনুযায়ী রাধাকৃ্চের 
গীলাবিজড়িত স্থানসমূহ লালাবাবু প্রথমে চিহ্নিত করিয়া নেন। 
তারপর এই সব পবিত্র তীর্থ নিজের আয়ণডে রাখার জন্য ব্রজমণ্ডলের 
য়ান্তরূটি পরগণ। একে একে তিনি ক্রয় করেন । 

বন্দাবন হইতে শুরু করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর অবধি ঢোলসহরত 
করিয়া জানানে! হয়, প্রভুর দীন সেবক লালাবাবু শ্রীরাধাকৃষ্ণের 
লীলাপৃত স্থান ও তৎসন্মিইিত অঞ্চল ক্রয় করিতে ইচ্ছুক । যেকেহু 
এই জব জমি হস্তান্তর করিতে চান, তীঁহাকে উপযুক্ত মূল্য প্রদান কর! 
হইবে 

বিক্রেতা জুটিতে দেরী হইল না এবং লালাবাবুর কর্শচারিগণ 
সোহসাহে প্রচুর জমিজমা ও অম্পত্তি ক্রয় করিতে লাগিলেন। এই 
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জমিজমা ও তাহার অঞ্জিত আয়কে লাগানো হইলু বিগ্রহ স্থাপন, 
মন্দির-ধর্মশাল। নির্মাণ ও দেবসেবার কাজে: 

লালাবাবুর জনপ্রিয়তা ও প্রতিপত্তি স্থানীয় একদল লোকের 
মনঃপুত হয় নাই। হীর্াধুক্ত হইয়া লালাবাবুর বির্ুদ্ধে' লোককে 
তাহার! উত্তেজিত করিয়া তোলে! ছুনণম রটায়,--ছলে বলে কৌশলে 
তিনি বিপুল পরিমাণ ভূমি ব্রজমগ্ডলে সংগ্রহ করিতেছেন এবং অনেকে 
ন্যাষ্য মূল্য হইতে বঞ্চিত হইতেছে | 

একথা লালাবাবুর কাণে যাঁয়। তখনি তিনি আদেশ জারি কয়েন 
“আবার রামেশ্বর সেতুবন্ধ অবধি ঢোলসহরণ্ করে সবাইকে জানিয়ে 
দাও, যার! লালাবাবুর কাছে জমিজমা বিক্রি করেছেন, তীদের যদি 
ধারণ। হয়ে থাকে যে জমির উপযুক্ত মূলা তারা পাননি, তবে এখনি 
আগেকার সেই মুল্য নিয়ে লালাবাবু তা ফের দেবেন। এ সম্পর্কে 

কেউ যেন কোন দ্বিধা বা! সঙ্কোচ না করেন ।” | 

এই বিজ্ঞপ্তির পরে লোকের সংশয় ও সন্দেহ দূর হয়। অতঃপর! 
একটি বিক্রেতাঁও মূল্য ফেরৎ নিবার জন্য উপ/ম্থত হুয় নাই। | 

বৃুন্দাবনে পৌছিয়া, গোড়ার দিকে লালাবাবু ভরতপুর প্রাসাদে 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভরতপুরের মহারাজা তাহারা পুরাতন বন্ধু। 
তাহার গৃহত্যাগ এবং বুন্দাবনে উপস্থিত হওয়ার সংবাদ পাইয়! 

মহারাজা সাগ্রহে তাহাকে আমন্ত্রণ জানান। নিজ প্রানাদে বসবাস 

করিতে দেন। 

কিছুদিন পরের কথা । লাঙ্জাবাবু এ সময়ে ইষ্ট খিগ্রহের জন্য এক 
বিরাট মন্দির নির্মাণে উদ্চেগী হইয়াছেন। জয়পুর অঞ্চল হইতে 

মূল্যবান প্রস্তরাদি আনানো৷ হইতেছে। কার্ধ্যব্যপদেশে মাঝে মাঝে 
তাহাকে রাজপুতানায় যাইতে হয়, তাই ন্ুঘোগ পাইলেই ৪০০৪ 

রাজের ঙ্গেও সাক্ষী করিয়া আসেন । 

রাজা 'সাহেবের সে এই ঘনিষ্ঠতা থাকার ফলে সে-বার এক 
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বিপদের জালে তিনি জড়াইয়। পড়েন। ইফ্ট-মন্দির নির্মাণের প্রাকালে 
এ বিপদ উপস্থিত হয় ইষ্টদেবেরই এক পরীক্ষারপে। 

এ সময়ে রাজপুতানার রাজাদের সহিত ইংরেজদের একটি সন্ধি- 
চুক্তির কথাবার্তা চলিতেছিল। ভরতপুরের রাজা ছিলেন প্রস্তাবিত 

স্বাক্ষরকারীদের অন্যতম । কিন্তুকি এক কারণে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর 

করিতে তিনি অসম্মত হন। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এ জন্য প্রস্তুত ছিলেন 

না, তাহার! মহাবিপদে পড়িয়! গেলেন । 

' একদল ইংরেজ কর্মচারীর মনে এসময়ে এক সন্দেহ জাগিয়া উঠে। 
তাহাদের ধারণা হয়, ভরতপুর-রাজের পশ্চাদপসরণের মুলে রহিয়াছে 
তাহার বন্ধু লালীবাবুর কুমন্ত্রণ। 

ইষ্টইপ্ডিয়! কোম্পানীর তরফ হইতে স্তর চাল'স মেটকাফ তখন 
দিদী দরবারের রেসিডে্ট পদে অধিচিত। সঙ্ধিচুক্তি সম্পাদনের 

"ায়িত্ব কর্তৃপক্ষ তাহার উপরই ন্যস্ত করিয়াছেন । পূ্বেবাক্ত কর্ম্চারীয়া 
মেটকাফকে বুবাইলেন, রাজ! তে। স্বাক্ষর দিতে রাজীই ছিলেন, কিন্তু 
লালাবাবু তাহাকে বাধা দিরাছেন। 

মেটকাফ তো! এ সংবাদে চটিয়! আগুন। আসল কথ' জানার জদ্ 
তখনি তিনি মথুরার জেল] শাসককে নির্দেশ দিলপেন। জেলা শাসক 

এক মহা উত্সাহী লোক । লালাবাবুকে বন্দী করিয়! তিনি তীহাকে 
দিল্লীতে চালান দিলেন । সেখানে বিচারের ব্যবস্থা হইল। 

সার! ব্রঞ্মগুলে এই গ্রেপ্তারের সংবাদ দাবানলের মত ছড়াইয়। 
পড়ে। হাজার হাজার নরনারী সেদিন এই ত্যাগব্রতী বৈষ্ণবের 

অনুলরণ করিতে থাকে। 

দিল্লীতে প্রবেশ করার সময় দেখা গেল, জনত1 বিরাট আকার 

ধারণ করিয়াছে । লালাবাবুর এই জনপ্রিয়তা ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব 
দেখিয়৷ মেটকাক সাহেব সেদিন চিন্তিত হইয়া! পড়িয়াছিলেন। 

' অভিযোগ প্রমাণ করিতে হইবে, এজন্য সাক্ষ্য প্রমাণাদি চাই। 

লালাবাবুর আগেকার কাধ্যকলাপের সংবাদও সংগ্রহ করা জাবশ্যক। 
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এ কাজের ভার স্তর চাল মেটকাফ অর্পণ করেন তাহ।র ফারগ্গিলেখক, 
শাস্তিপুরে দেবীপ্রসাদ রায়ের উপর। 

রায় মহাশয়ের তদন্তের ফলে প্রকাশ পায়, লালাবাবু ও তাহার 
পূর্বপুরুষ চিধর্দিনই কোম্পানীর উপকার করিয়া আসিয়াছেন, সর্ববদা , 
সর্বক্ষেত্রে দিয়াছেন অকুণ) সহযোৌগিত।। এবাএ মেটকাফের জ্জানচক্ষু 
উন্মীলিত হয়, অভিযোগ তিনি ভাড়াতাড়ি প্রত্যাহার করিয়া! নেন । 

লালাবাবুর ত্যাগ বৈরাগোর কগা শুনিয়া মেটকাঞ খুব আকৃষ্ট 

হইয়| পড়েন । একদিন নিক্ত বনে ঠাহাকে আমন্ত্রণ করিয়া ও আনেন। 
কথা প্রসঙ্গে বলেন, “এতকাল দেওয়ানের পদে অধিষিশ থেকে আপনি 

কম্বল জীবন যাঁপন করেছেন। সরকার ও সাধারণ মানুষের কত 
উপকার করেছেন। এবার কি সে সব ছেড়েছুডে দিয়ে একেবারে 

চুপচাপ খসে থাকতে পারবেন ?” 

লালাবাবু উত্তরে কহিলেন, "কই, কাজ তো আমি একেবারে 

ছাড়িনি। নূতন চাকুরি নিয়েছি যে!” 

“সেকি? কার অধীনে ?” 

“স্ব চাইতে যে বড় মালিক তার |” 

“তিনি আপার কে * সব কথ। ভেঙ্গে বলুন তো "? 

কৌতুকোভ্বল হাসি ছডাইয়! লালাবাবু কহিলেন, "নৃতন 

মালিকের শাম কৃষ্ণচন্দ্র । আর আমার নিরন্তর কাজ--ঠার নাম গান 
করা, জপ ও ৬জনে নিরত থাকা ।” 

মেটকাফ জিজ্ঞান্থ দৃষ্টিতে তাকাতেই তাহার মুদ্দী বুঝাইয়! 
দিলেন, লালাবাবুর এই নূতন মালিক হইতেছেন স্বয়ং ভগবান-- 

ধুষ্টানের ঘাহাকে পরমপিত বলিয়া ধ্যান করেন । 
ইষ্ট ইপ্ডিয়! কোম্পানীর অধীনে লালাবাবু দীর্ঘদিন কাজ করিয়াছেন, 

বাংল! বিহার ও উড়িষ্যায় দেওয়ানের পদে থাকিয়া দক্ষতার পরিচয়ও 
কম দেদ নাই। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাই খুসী হুইয় তাহাকে খেতাব 
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দানের জন্য দিল্লীর দরখারে সুপারিশ জানান। সম্রাট লালাবাবুকে 

মহারাজ। উপাঁধি দান করিতে চাহিলে তিনি তাহা সবিনয়ে 

প্রত্যাখ্যান করেন। 

£পর লালাবাবু বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসেন। তোডজোড় করিয়া 

শুরু করেন ইফ্টদেবের মন্দির নিগ্নাণের কাজ। ধীরে ধীরে এই 

বিশাল মন্দির পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠে। গমভীরা গৃহে মহাসমারোহে স্থাপি ই 

হয় মুরলীধর কৃষ্ণচন্দ্রম"জীউর নয়পাতিগাম মুস্তি। 

মন্দিরের ব্যয় শির্ববাহের 'জগ্ঠ লালাখাবু ব্রজমণ্ডুলের জমিদারীর 

আয়ের একটা বড় অংশ নিদিষ্ট কবিয়া! দেন। অতিথিশালায় প্রসাদ 

বিতরণেব জন্য থাকে উদার বাবস্থা ' সেখানে প্রতিদিন শঙ শঙ 

লোকের জনা অন্নেব সংস্থান করা হয়। সাধুসম্ত ও দরিদ্র জনগণ 

সেবানিষ্ঠ এই মহা বৈষ্বেব প্রসন্তিতে পঞ্চমুখ হুইয়া উঠে। 

“লালাবাবুর অল্নের” প্রসিন্ধি ছড়াইয়৷ পড়ে ব্রজমণ্ডলের সববত্র। 

এত কিছু আডঙ্বরপুর্ণ সেবাপূজাব মধ্যে লালাবাবু কিন্ত দিন 

যাপন করেন কাঁডাল বৈষুবের মত। ইস্ট বিগ্রহের ভোগ নিবেদিত 

হওয়ার পর দিনান্তে যত্সামাগ্ অন্ন প্রসাদ মুখে ভুলিয়া দেন! তারপর 

সুররদিন চলে ঠাবুরেব নামকীর্তন আর ভজন গাণ। 

ভক্ত লালাবাবুৰ অন্তরের বড় অ'শা- তাহার স্থাপিত শ্রীবি গ্রহ 

অণ্ঠিরে জাগ্রত হইয়া উঠুন। কৃপা তাহার ছড়াইয়া পড়ুক জাতিব্ণ 

নিবিবিশেষে সর্ব মানবের উপর। এজনা দিনের পব দ্রিন মন্দিরে 

বসিয়া ঠাকুরের কাছে নিবেদন করেন সকাতব প্রার্থনা গণ্ড বাহিয়। 

বারিতে থাকে অশ্রুধারা। 

এক একদিন ক।দয়। বড় আকুল ॥হন। অশ্ররুদ্ধ কে বলিতে 

থাকেন, “হে ঠাকুর, তোমার শ্ত্রীবিগ্রহে তুমি নিত্য জাগ্রত, নিও) 

লীলীপর, তা জানি। কিন্তু এই পীলা এ অধমকে একটিবার দেখাও । 

এ অন্ধ অভাঞ্তনকে কর চক্ষুগ্মান। কৃপাময়, সর্ধ্বজনের সমক্ষে তুমি 

১৬৪ 
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জাগ্রত হয়ে ওঠো । তোমার কৃপার ধার! বিস্তারিত হোক দিকে দিকে । 
আর আমি তা দর্শন ক'রে ধন্য হই।» 

লালাবাবুর এই ত্রুন্দন ও আকুল আবেদনে ঠাকুর সাড়। দেন। 
অচিরে তীহার প্রাণপ্রিয় কৃষচন্দ্রম! বিগ্রহের মধ্য দিয়! দ্ফুরিত 
হয় প্রভুর দিব্য লীলা । এ লীলা যেমনি অলৌকিক, তেমনি অপূর্ব 
করুণারসে পরিপূর্ণ । 

মাঘ মাস বৃন্বাবনে তীব্র শীত পড়িয়াছে। সকালবেলা হইতেই 
যোড়শোপচারে সেদিন ঠাকুরের সেবা পুজা অনুষ্ঠিত হইতেছে। 
মন্দিরের এককোণে দাড়াইয়া, প্রাণ ভরিয়া লালবাবু দর্শন করিতেছেন 
নয়নলোভন শ্রীমৃত্তি। ভাবাবেশে সার! দেহ তাহার কণ্টকিত। গণ্ড 
বাহিয়া ঝরিতেছে নয়নবারি । 

একটু প্রকৃতিস্থ হইয়! উঠিতেই অন্তরে ভাহার এক অস্ভুত চিন্তা 
খেলিয়! গেল। নিষ্ঠাভরে মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া! পৃজারী তো বিগ্রহের 
প্রাণ প্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন। একবার তবে পরীক্ষ। করিয়াই দেখা যাক 
না, সত্য সত্যই ঠাকুরের দেহে প্রাণ স্থশরিত হইয়াছে কিন] । 

তখনি ভোগরাগের উপকরণ হইতে একতাল মাখন তুলিয়! 
নিলেন। পুজারীর হাতে দিয়া কহিলেন, “এই মাখনটুকু শ্তরীমুত্তির 
মস্তকের তালুর উপর বসিয়ে দিন তো। আমার কৃষ্ণচন্দ্রমা প্রাণবন্ত 
হয়ে উঠেছেন কিনা, আমার সেব! পৃজ। সার্থক হয়েছে কিনা, আজ তা 
পরখ, ক'রে দেখতে চাই।” 

পূজারী চমকিয়া উঠেন। লালাবাবু কি প্রকৃতিদ্থ, না ভাবের 
ঘোরে এই প্রস্তাব করিতেছেন ? সসক্কোচে কহিলেন, “আপনার আদেশ 
নিশ্চয়ই পালন করবো । কিন্তু এ ধরনের পরীক্ষা কেউ করেছে বলে 
জানিনে ! শুনিওনি কখনও ।” 

“পুঁজারী ঠাকুর, বিগ্রহ যদি চৈতন্ময় হয়েই থাকেন তবে তীর 
জড় দেহেও কেন থাক্বেনা সে চৈতন্যের চিহ্ন। কেন থাকবেন! 
দেহে উত্তাপ ও প্রাণের স্পন্দন ?”- প্রতিপ্রশ্ন করেন লালাবাবু।' 
ভাঃ সাঃ) ১১ ১ 
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পূজারী বুঝিলেন, আর বাক্যব্যয় কর। বৃথা । মাখনের তালটি 
তথনি তিনি বিগ্রহের শিরে স্থাপিত করিলেন। পুজা অর্চন পুর্ব্ববৎ, 
চলিতে লাগিল । | 

কিছুক্ষণ পরেই সর্বজন সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইল এক বিস্ময়কর 
দৃশ্য ! দেখা গেল. ঠাকুরের মস্তকস্থিত মাখনপিগু ধীরে ধীরে গলিয়া 
ঝরিয়। পড়িতোছ। সারা দেহ হইতেছে মাখনলিপ্ত। 

উপস্থিত সকলেই বুঝিলেন, এই দুঃসহ শীতে স্বাভাবিকভাবে 
মাখন গলিতে থাকিবে, এমন সন্তাবন! নাই। নিশ্চয় কোন অলৌকিক 
কারণে বিগ্রহের ব্রহ্মভালু উষ্ণ হুইয়াছে, নতুবা! এমনতর কাণ্ড কখনো 
ঘটিতে পারে না। 

মন্দিরের পূজারী ও সেবকগণ এ দৃশ্ঠ দেখিয়। আনন্দে জয়ধবনি 
করিয়। উঠিলেন। 

লালাবাবুর সারা দেহ মন আনন্দের রসে উদ্বেল। ভাবাবেশে 

কাপিতে কাপিতে মন্দিরের মেঝেতে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 

আর একদিনের কথা । সেদিন লালাবাবুর মাথায় আবার এক 

নুতন ঝোক চাঁপিয়। গল। শ্রীমুণ্তির মস্তুকের তালুতে যদি উত্তাপ 
সঞ্চঠরিত হয়, তবে নাসিকাতেই বাঁ নিশ্বাস বছিবেন| কেন? একবার' 
দেখাই যাক্ন! ব্যাঁপারট! কি দীড়ায়। 

নিদ্ধেশ মত মন্দিরের সেবকরা তখনি কিছুটা তুল সংগ্রহ করিয়া 
আনিল। লালাবাবু পৃজারীকে কহিলেন, “আপনি এবার দয়] ক'রে 
্রীবিগ্রছের নাসিকার নীচে এই তুলাপিগু কিছুকাল ধরে রাখুন । 
শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে কিনা, তা প্রত্যক্ষ করতে চাই 1” 

শ্মিতহাস্তে পুজজারী মন্তব্য করেন “সেদিন শ্রীমু্তির ব্রক্ষতালুতে 
'মাখনপিগড গলিয়ে তবে ছেড়েছেন। দেখ.ছি, এখনে! আপনার অন্তরের 

কৌতুহল নিবৃত্তি হয়নি ।” | 
এ অধম দীর্ঘদিন যাপন করেছে বিষয় কীট হ'য়ে! জংশয় ভাই 

এজি, 
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এখনে| কাটেনি । আসেনি প্রভুর পদে স্থির বিশ্বাস। তাই বারবার 
জাগে অলৌকিক এঁশ্্য দর্শনের কৌতুহল । যেটুকু কৌতুহল এখনে! 
অবশিষ$ আছে, তা ক্রমে নিবৃত্ত হয়ে ধাক। আপনি দেখুন, নিষ্বীস 
সত্যই বইছে কিন1।” 

তুলাখণ্ড নাসিকার নীচে আগাইয়া দিতেই দেখা গেল, প্রস্থর- 
বিগ্রহের নাঁসারন্ত্রা হইতে নির্গত হইতেছে জীবদেছেরই মত নিশ্বাস 
হস্তধূত তৃল! ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে । 

ঠাকুরের এই কৃপালীল। দর্শনে লালাবাবুর উল্লাসের সীম 
রহিল না। প্ররেমপ্রমত্ত হইয়া মন্দিরের নাট্যশালায় বারবার গড়াগড়ি 
দিতে লাগিলেন। 

বৃুন্দাবনে বসিয়া ভজনানন্দে আর ধ্যান জপে লালাবাবুর দিন 

কাটিতেছে। ইফ্টদেব একদিন স্বপ্নে তাহাকে দশ'ন দিলেন । কহিলেন, 

“লালা, তোমার সেবা! অঙ্গীকার করার পর থেকে আমি আনন্দেই 
আছি। বিরাট মন্দির, পুজা-ভোগরাগের সুব্যবস্থা, অল্মছত্র সবই 
তো রয়েছে। আরে রয়েছে তোমার দৈন্য ও ভক্তি। কিন্তু এতে। 
কিছুর পরেও আমার যে আরে! চাই। আমায় আরো কিছু ভিক্ষ 
দাও তুমি” 

লালাবাবু চমকিয়া উঠিলেন। বিশ্ব ব্র্গাণ্ডের যিনি প্রভু, তাহার 
শ্রীমুখে এ আবার কি কথা? উত্তর দিলেন, «প্রভু, আর ঘাই বল, 
ভিক্ষার কথা তোমার মুখে সাঁজেনা। আমায় ভশড়িওনা। আসল 
কথাটি কি, মুখ ফুটে বল।” 

“কেন গো, তুমি কি জানোন| আমি জাত-ভিথারী ঠ নিত্য আমি 
যেজীবের দোরে দোরে প্রেম ভিক্ষা! ক'রে বেড়াই? কিন্তু ধাক্ সে 

কথা। আমার জন্ক এবার তোমায় আর একটা নৃতন মন্দির গড়তে 
হবে।” 

“নুতন মন্দির ? প্রভু, যে পঁচিশ লাখ তোমার সেবার জদ্য দেশ 
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থেকে আনিয়েছি, তা সবই যে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। সর্ববন্থ দিয়ে 
দিয়েছি। আবার আর এক মন্দির তুলৰে। কি ক'রে ?” 

“লালা, যে মন্দিরের কথা আমি বল্ছি তা৷ যে গড়ে উঠে সাধকের 
দেবার পালা শেষ হবার পরে ।” 

ঙগালাবাবু ভাবিতেছেন, এ আবার কি প্রহেলিকাময় কথা? 

ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, “লাল, সর্ধবন্থ দান করলে তবেই তো 

আপন! হতে গড়ে ওঠে ভক্তঙগদয়ের শ্রীমন্দির । সেই মন্দিরই যে আমার 

পরমপ্রিয় স্থান । এবার তোমার হৃদয় বেদীতে আমার জন্য তৈরী কর 

চিরস্থায়ী প্রেমের মন্দির। এবার এই ভিক্ষাটি চেয়ে নেবার জন্যেই 

ষে আমি দাড়িয়ে আছি । 

“কুপাময়। নিজেই তবে বলে দাও, এ অধমেএ হাপয়পু১র কি 
ক'রে কোরবে৷ তোমায় চির-অধিষ্টিত।” 

“তুমি তাড়াতাড়ি গোবর্ধনে চলে যাও। সেখানকার মহাপবিত্র 

ভাঁম আর নির্ভভনতা হবে তোমার শেষ পধ্যায়ের ভক্তনের পক্ষে 
অনুকুল, এগিয়ে আসবে পরম প্রাপ্তি” 

মধুর বুন্দাবন ছাড়িয়া, ইফ্টবিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্রমাকে ছাড়িয়। গোবদ্ধনে 
খাইতে হইবে। লালাবাবুর হৃদয়ে কান্না গুমরিয়! উঠে। ঠাকুরকে 
নিবেদন কত্ধেন, “প্রভু, কৃপা করে আমার স্থাপিত এই স্রীমুপ্তিতে 
তম জাগ্রত হয়ে উঠেছে! | এ ছেড়ে কোথায় আমি যাবে, বলতো £” 

“এ আবার কি কথা! গে! ? আমার লীলা-বিলাস কি শুধু তোমার 
স্বীপিত এই বিগ্রহেই নিবদ্ধ। এ লীল। যে রূপায়িত সর্ধব বিগ্রহে, 

জণো স্থলে অন্যরীক্ষে। তাছাড়া, ভাবো দেখি, যে সব লীঙ্লাতীর্থ 

আর্িস্কত হয়েছে শ্রীচৈতন্যে মহাভাবের আলোতে, যে সব তীর্থ 
জাগ্রত হয়ে এঠেছে রূপ সনাতন প্রভৃতি মহাবৈষ্ণবের সাধানায়--তা 

আরে। কত বেশী জাগ্রত! তুমি আগে ব্রজমণ্ডলের সবগুলো তীর্থে 
পাঁব্রাতন কর, তাঞ্পর গোব্ধনে গয়ে ডুবে যাও আপন তপস্তার 

গভারে।” 
১৬৪ 
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লালাবাবু আর 'বিগন্থ করেন নাই। একে একে ব্রজমণ্ডলের সমস্ত 
তীর্থ দর্শনের পর তিনি গোবর্ধনে আসিয়া উপস্থিত হন। এখন হইতে 
নিত্যকার প্রধান কর্ম হয় গিরিগোবর্ধনের পরিক্রমা । তারপর সারাদিন, 
মৃত্তিকা গোফার অভ্যন্তরে বসিয়া ভজন ও জপধ্যান চলে । সারাদিনে 
একবার মাধুকরীতে বহির্গত হন। দরি্র ব্রমায়ীরা যৎসামান্য ভিক্ষা 
যাহ! দেয় তাহাতেই দিন চলিয়া ষায়। 

ভজন ও কৃচ্ছুসাধনের যে মহিমা এ সময়ে লালাবাবুর জীবনে 
ফুটিরা উঠে তাহ দেখিয়া শুধু স্থানীয় গৃহস্থেরাই নয়, বৈধব সাধকদের 
অনেকেও বিস্ময় মানেন । 

গোবদ্ধনে তখন ঘোর বর্ষা নামিয়াছে। সেদিন সকাল বেলায় 
গিরি প্রদক্ষিণ করার পর হইতেই লালাবাবুর অন্তরে অভিলাষ 
জাঁগিয়াছে, শ্রীবিগ্রহের বৈকালিক ভোগপ্রসাদ তাহাকে পাইতে 
হইবে । তবে মাধুকরীতে বাহির হওয়ার আর কি প্রয়োজন ? বরং 
সারাদিন কাটাইয়! দিবেন নাঁম-জপ আর ভজনানন্দে। 

পরিক্রমা সমাপ্তির পর মন্দির-পৃজারীকে জানাইয়া গেলেন, রাত্রে 
প্রভুজীর প্রসাদ তাহার নিকট যেন পাঠাইয়] দেওয়া হয়। 

এদিকে মন্দিরের আরতি ও ভোগ রাগের পর দেখা! দিল মহা 

র্য্যোগ। প্রচণ্ড বাড় বৃষ্টিতে কাহারে! বাহির হওয়ার উপায় নাই। 
পুজারী পড়িলেন মহা বিপূদে। ভক্ত লালাবাবু সেই কখন হইতে 
ভোগপ্রসাদের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। কিন্তু এই ঝড়জল্ে কে উহা 
তাহার ভজন-গোফায় পৌঁছাইয়! দিবে? 

গভীর রাত্রিতে প্রকৃতি অনেকটা শান্ত হইয়া আসিল। পুজানী 
আর দেরী নাকরিয়া ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিলেম। প্রসাদ নিয় 
এখনি ভীহাকে লালাবাবুর কাছে ছুটিতে হইবে-_-ঠাকুরের মহানরক্ত 
সারাদিদই যে রহিয্লাছেন অনাহারে । 

কিন্তু কি আশ্চর্য) কাণ্ড! ভোগ নিবেদন করিয়া প্রসাদান্নের থালা 
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ভারতের সাধক 

বিগ্রহের সম্মুখে রাখা হইয়াছিল, তাহাতো নাই !'কে উহা অপসারিত 
করিল ! রাত্রে পূজারী একলাই এ মন্দিরে থাকেন। এই ছূর্্যোগে 
আর কোন লোকই তো নিঙ্ন গিরিশিখরে উপস্থিত হয় নাই! 

অগত্যা ঠাকুরের প্রসাদী ফলমুল পুজারী একটা নুতন মাঁটির ভাণ্ডে 
সাজাইয়া নিলেন। ব্যগ্রভাবে উপস্থিত হইলেন ভজনগোফাঁয়। 

বিম্ময়ভরা কণেে লালাবাবু কহিলেন. “মে কি পৃজারী ঠাকুর ! 
এই তো আমায় দিয়ে গেলেন প্রভূজীর থালাভন্তি ভোগ প্রসাদ। 

আবার এসব সাজিয়ে এনেছেন কার জন্য ?” 
“এ আপনি কি বলেছেন, লালাজী ? আপনার জন্য প্রসাদ নিয়ে 

আসবো বলে সেই সন্ধ্যে থেকে বসে আছি, কিন্তুকি করবে! বলুন, 

এই ঝঁড়জলে যে এতক্ষণ বার হতে পারিন্লি।” 

গোঁফার এক কোণে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া! লালাবাবু কহিলেন, 
“দেখুন, এ ষে ঠাকুরের প্রসাদী থালা এখনো পড়ে আছে। আপনি 
নিজ হাতে এগুলো দিয়ে গেলেন, বলে গেলেন তাড়াতাড়ি ভোজন 
সমাধ! করার কথা1। আমি কি পাগল হয়েছি যে, সবকিছু এরই মধ্যে 
বিস্মৃত হবে1 1” 

পুজারী করজোড়ে কহিলেন, “প্রভুজীর নামে শপথ করে 
বলছি, এর আগে মন্দির থেকে আজ আমি বাইরে আসিনি । তাছাড়। 

ঠাকুরের 'পিসাদাম্নের ধাল। খুঁজে ন। পেয়ে বাধ্য হয়ে এই মাটির ভাঁড় 
এগুলো সাজিয়ে এনেছি । এখন দেখছি, মন্দিরের থালা! অলৌ।কিকভাবে 
আগে থাকতেই আপনার কাছে এসে গিয়েছে।” 
একথা শোনার সঙ্গে সজে ভক্তপ্রবর লালাবাবুর সারা দেহে 

ফুটিয়া উঠে সাস্বিক প্রেমবিকার ৷ হতচেতন হষ্টয়া তিনি ভূমিতে লুটাইয়া 
পড়েন। 

কিছুকাল পরে সস্বিৎ ফিরিয়া পান। অশ্রুরুদ্ধকষ্ঠে বলিতে 
থাকেন “হায় প্রভু! অধমকে কি এমনি ক'রে ছলনা করতে” হয়? 

পুঞ্ারীব রূপ ধরে এসে, নিজে আমায় এই ভোগ-প্রসাঁদ বিতরণ করে 
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লালাবাবু 

গেলে, আর মোহীচ্ছপ্ন, অন্ধ, আমি একটুও চিনতে পারলাম না! 
কপাময় এবার নিজরূপে একবারে আবিভূত হও । দেখা দিয়ে ছুর্ভাগার 
জন্ম সার্থক কর। . | 

গুরুকরণের ইচ্ছ! লালাবাবুর মনে বহুদিন যাবৎ জাগ্রত হইয়াছে । 
এজন্য ব্রজমগ্ুলের বিশিষ্ট সাধুদের কাছে ঘোরাথুরিও কম করেন 
নাই। কিন্তু বারবারই ত'হাকে শুনিতে হইয়াছে সেই একই কথা -__. 
সময়মত জ্গুরুর আঁবিভাব তীহার জীবনে ঘটবে, এজন্য অযথা ব্যস্ত 

হওয়ার প্রয়োজন নাই। 

গোবদ্ধনের এবারকার কঠোর তপস্তার কালে সদ্গুরুর আশ্রয় 
গ্রহণের জন্য লালাবাবু আরো ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন 

সাধক মহলে মথুরার কৃষ্ণদাস বাবাজীর তখন খুব প্রসিদ্ধি। 
ভক্তমালের বাংল! অনুবাদ করিয়৷ বহু পৃৰে বৈষুব জনসমাজে তিনি 
স্থপরিচিত রহিয়াছেন। তদুপরি রহিয়াছে আধ্যাত্মিক জীবনের 
এশ্বধ্য ৷ নিগুঢ় বৈষ্ণবীয় সাধনায় তিনি সিদ্ধ হইয়াছেন। দেশ বিদেশের 
বহু সাধক এই মহাত্ার আশ্রয়ে থাকিয়া লাভ করিতেছেন প্রেমভক্তি- 
রসের আশ্বাদন। 

সে-বার কৃঞ্ণদাস বাবাজী গিরি-গোবদ্ধন পরিক্রমা! করিতে 

আসিয়াছেন। লালাবাবু তাহার সম্মুখে গিয়া সাষ্টাঙ্গে, প্রণিপাত 
করিলেন । দৈম্যভরে কহিলেন, “প্রভু, আমার অন্তরা তমা থেকে কেবলি 
উঠছে করুন আত্ডি_-গুরুকরণের জন্য জেগেছে দুর্বার আকাঞকণ। 
আর বন্দিন যাব আপনাকেই মনে মনে বরণ করছি সদগুরুরূপে। 
এবার আমায় আশ্রয় দিয়ে কৃতার্থ করুন ।” 

কৃষ্ণদাস সম্মত হইলেন। কহিলেন, “উত্তম কথা, আমি তোমায় 
দীক্ষা দেবো । কিন্তু তোমায় আরে কিছুকাল কঠোর সাধন ভজন 
করতে হবে | বিষয়ী জীবনের সুঙ্ষম সংস্কার এখনে! সামান্য কিছুট! 
রদ গিয়েছে । তাঁর বৈরাগ্যের অনলে ত1 পুড়িয়ে ফেলতে থাকে৷ 
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তঃরতের সাধক 

শুভ লগ্ন উপস্থিত হলে, আমি নিজেই উপস্থিত হবো, তোমায় দীক্ষা 

দেবো । আমার কাছে বারবার“ছুটে আসতে হবে না।” 
এবার জীবন পণ করিয়া লালাবাবু শুরু করেন তীহার নূতনতর 

সাধনা । কৌপীন আর কাম্থাকরঙ্গ সম্বল করিয়া ব্রজের এক একটি 
তীর্ঘে উপস্থিত হন, অল্প কিছুদিন অবস্থান করার পরই আবার করেন 
স্থান পরিবর্তন । দিনের পর দিন, চরম ত্যাগ তিতিক্ষা ও দৈন্যের 
মধ্য দিয়া বহিয়! চলে তাহার অধ্যাতসাধন|। বাসনার সুক্ষন অঙ্কুর একটি 
একটি করিয়া বিনষ্ট হইতে থাকে । 

কয়েক বংসর অতিবাহিত হুইয়! গেল, কিন্তু তবুও গুরুকুপা লাভের 
পরম সৌভাগ্য লালাবাবুর হইল না। অন্তরের আত্তি তাহার পৌঁছিল 
চরমে । 

সেবার লালাবাবু কিছুদিনের জন্য বৃন্দাবনে আসিয়াছেন। দিন 

রাতের বেশীর ভাগ সময় তাহার জপধ্যানে অতিবাহিত হয়। কখনো 

বা ইষ্টবিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্রমাজিউর ভূবনমোহন মুন্তি দর্শন করিয়া! ঘণ্টার 
পর ঘণ্ট। থাকেন ভাবাবিষ্ট। দিনান্তে অল্পক্ষণের জন্য গাত্রোরান করেন, 
শহরের পথে পথে করেন মাধুকরী | সামান্য ভিক্ষ। যুহা মিলে 
তাহাতেই কোনমতে হয় জীবন ধারণ | 

সেদিন বারবারই তাহার মনে পড়িতেছে পৃজ্যপাদ কৃষ্ণদাস 

বাবাজীর কথা। লালাবাবুকে তিনি আশ্বীস দিয়াছিলেন, উপযুক্ত 
সময়ে নিজেই তাহার সকাশে আবির্ভূত হইবেন । কিন্তু আজে! সে 

সৌভাগ্য লালাবাবুর হয় নাই, গুরুকৃপার সপ্তরীবনী স্থধা হইতে বঞ্চিত 
রহিয়াছেন। 

অন্তরে তাই শুরু হয় আত্মবিশ্লেষণ | নিজ জীবনের কোন্ দোষ 

ক্রটি, কোন্ সংস্কার ব৷ মায়িক বন্ধন এজপ্য দায়ী, বারবার তাহ 
অনুসন্ধান করিতে থাকেন। 

হঠাৎ লালাবাবুর মনে পড়িয়া! যায়, বৃন্দাবনের কত কুঞ্রে, কত 
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লালাবাবু 

মন্দিরেই তো তিনি মাধুকরী করিতে যান। কিন্তু কই, শেঠের মন্দিরের 
দিকে তো৷ কখনে| পা বাড়ান নাই ? মঠ মন্দির নির্মাণ, বিগ্রহসেবা, 
দানধ্যান প্রভৃতির দিক দিয়! শেঠের! লালাবাবুর প্রবল প্রতিত্বন্্বী। 
জমিদারীর স্বত্বম্বামীত্ব নিয়াও উভয় পক্ষে সংঘাত কম বাঁধে নাই। 
মশান্তরও অনেকবার ঘটিয়াছে। পুর্ব্বেকার সে জীবন লালাবাবু ত্যাগ 
করিয়াছেন, এখন তিনি ডোরকৌগীন পরিহিত এক কাঙাল বৈধণব। 
কিন্তু আগেকার দিনের সে দ্বেষ ও বিতৃষ কি একেবারে নিশ্চিহ্ন 
হইয়াছে? এখনও সৃষ্মমাকারে রহিয়াঁ যায় নাই? তাহাই যদি না 
হইবে, তবে কেন আজ অবপ্থি শেঠের মন্দিরে ভিক্ষাপাত্র হাতে তিনি 
উপস্থিত হইতে পারেন নাই? 

এই চিন্তা খেলিয়। যাওয়ার সঙ্গে সনে লালাবাবু শেঠের মন্দির 
অভিমুখে রওন] হইলেন। 

মন্দিরে সেদিন রহিয়াছে অভ্র ভিথারীর ভীড়। প্রাঙ্গণে ধাড়াইয়া 
খঞ্জনি বাজাইয়৷ লালাবাবু মৃদৃত্ধরে শুরু করিলেন কৃষ্ণনাম গান। 
কনককান্তি, দীর্ঘদেহ এই বৈষ্বকে বুন্দাবনের অনেকেই চিনে । 
তাড়াতাড়ি কর্তৃপক্ষের কাছে এ সংবাদ প্রেরিত হয়। প্রাক্তন প্রতাপ- 
শালী ভূম্বামী লালাবাবু সর্ধবত্যাগী কাঙালের বেশে তাহাদের দুয়ারে 
দাড়ানো! । এক মুষ্টি ভিক্ষার জন্থ করিতেছেন, মাধুকরী । এ যে 
শেঠদের কল্পনারও অতীত। মন্দির চত্বরে সেদিন মহ]! আলোড়ন 
পড়িয়া গেল। 

বৃদ্ধ শেঠজী স্ব্ং ভিক্ষাদানের জন্য আগাইয়া আসিলেন। হাতে 
তাহার এক ভোজ্য পাত্র। চাল, ডাল ও ফল মূলের সহিত তাহাতে 
সাজানো! একশত একটি স্বর্ণমদ্রা । 

সসন্ভ্রমে মাথা নোয়াইয়া শেঠ কহেন, “বাবুজী, আপনার 
পদস্পর্শে আজ এ দীনের কুটির পবিত্র হলো। কৃপা ক'রে, এ থালাটি 
গ্রহণ করুন, আমর! কৃতার্থ হই 1» 

লালাবাবু উত্তর দেন, “আমি মাধুকরী ক'রতে এসেছিলাম শেঠজী। 
১৪ 
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কষ্ণনাম শোনানে! হয়েছে_এবার চাই এক মুষি তগ্ডল ভিক্ষা! | কিন্তু 
বা আপনি সাগিয়ে এনেছেন তাকে তো ভিক্ষা! বল! যায় না1।” 

“আপনি ঠিকই ধরেছেন, আপনাকে ভিক্ষে দেবো, সে সাধ্য 
আমার কই? এ হচ্ছে নজরান1| রাঁজ! লালাবাবু আজ রাজভিখিরি 
হয়ে আমাদের হারিয়ে দিয়েছেন। ভাই এ নজরানা।” 

“তা হয়ন। শেএজী ! বৈঞ্ুবকে যে চিরকাঙাল হয়েই থাকতে হয়। 
আপনার এ শ্বর্ণথাল! তে। আমি ম্পর্শ করতে পারবো না। তা থেকে 

এক মুষ্টি চাল আমার ঝুলিতে ঢেলে দিন। তাতেই আজকের জন্য 
উদরপৃণ্তি হয়ে যাবে । আর একট। ভিক্ষা আমায় দিন। জাঁনিত ও 
অজানিতভাবে যদি কখনে৷ কোন আঘাত ব মনৌকস্তাপ আপনাদের 

দিয়ে থাকি, লে জন্য আমায় মাজ্জন] করুন। সবাই মিলে আশীর্ববাদ 
করুন, এই অভাজনের হৃদয়ে প্রকৃত কৃষ্ণভক্তির যেন উদয় হয়।” 

পুলকাঞ্চিত দেহে দুই বানু বাড়াইয়া ভক্ত লালাবাবু তাহার 
চিরপ্রতিত্বন্বী শেঠকে আলিঙ্গন দেন। ছুই নয়ন বাহিয়া ঝরিতে থাকে 
প্রেমাশ্রুর ধারা। এই ভাবাবেগ ও প্রেমোচ্ছাস সেদিন চতুর্দিকে 
দণ্ডায়মান নরনারীর মধ্যেও সংক্রামিত। 

শেঠের মন্দির হইতে লালাবাবু ধীর পদে বাহির হইয়া আসেন । 
সন্মহিত গলিপথ দিয়া অগ্রসর হন নিজের ভজন কুটিরের দিকে । 

এ সময়ে সম্মুখে আবিভূতি হন মহাটৎব কৃষ্ণদাস বাবাজী । 
বাবাজী মহারাজের চোখে মুখে এক অপরূপ প্রসন্নতার দীপ্তি। 

লালাবাবু ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া উঠিতেই সন্সেহে তিনি তাহাকে 
'আলিঙনাবদ্ধ করিলেন। কহিলেন, “লালা, এবার সময় হয়েছে। 
ভাখো আমিও তাই এসে গিয়েছি! প্রতিঘন্দ্বী ধনকুবের, শেঠজীর 
কাছে এতদিন তুমি মাধুকরী করতে যাওনি ' অন্তরের গোপন গভীরে 

জেগে ছিল সুক্ষ অহমিকা। আজ ত৷ উংপাটিত হয়েছে। ক্ষেত্র 
তোমার প্রস্তুত. এবার দীক্ষাবীজ রোপণের পথে আর কোন অব্মরায় 

নেই, বশুস।” 
তপও 
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কয়েকদিনের মধোই এক শুভ লগ্র দেখিয়া! কৃষ্ণদাস বাবাজী 
তাহাকে দীক্ষা দিলেন । নবদীক্ষিত শিষ্কের সাধনজীবন এবার হইতে 
বহিয়৷ চলিল গভীরতর খাদে। 

নিগুঢ় বৈষ্ণব সাধনের পন্থাদি প্রদর্শন করার পর গুরু কহিলেন, 
“বৎস, এবার তোমায় করতে হবে সর্ববম্ব পণ। চরম কৃচ্ছু অবলম্বন 
ক'রে সাধনায় ব্রতী হতে হবে। আবার তুমি গিরিগোবধ্ধনের সাধন- 
গোফার গিয়ে বাস কর! সেখানে বসেই হবে তোমার ইঞ্টদর্শন ও 
পরম প্রাপ্তি। অভীষ্ট সিদ্ধ না হওয়! অবধি ভজন গোঁফার নিভৃতিতেই 
করবে জীবন যাপন। আর ততদিন কোন মানুষের মুখ তুমি দর্শন 

করতে পারবেনা ।* 

গোবদ্ধনে লালাবাবু এ সময় হইতে যে কঠোর তপস্ভাঁয় ব্রতী হন, 
তাহা দেখিয়া বৈষ্ণব সাধক ও স্থানীয় জনসাধারণের বিস্ময়ের সীমা 
থাকেনা । 

কয়েক বৎসরের মধ্যে তপস্তা৷ তাহার সার্থক হইয়| উঠে। ইষ্ট 
বিগ্রহের দর্শন ও লীলারস ভুঞ্জনে হন পুর্ণমনস্কীম। ব্রজমগ্ডলের 

অন্যতম বৈষ্ণব মহাপুরুষরূপে লালাবাবু অর্জন করেন চির প্রসিদ্ধি। 
এই সময়ে সিঙ্ধিয়ার অধিপতি পারেখজী একবার বৃন্দাবনে তীর্থ 

করিতে আসেন । বিশিষ্ট তাঁর্থ ও লীলাস্থলসমুহ দশ'ন করিতে করিতে 
পারেখজীর অন্তরে অধ্যাত্জীবন যাপনের প্রবল আকাঙক্ষা জাগিয়। 
উঠে। ব্র্যগ্র হইয়া! ভাবিতে থাকেন, ব্রজমগুডলের কোন্ মহাত্বার কাছে 
আশ্রয় মাগিবেন ? কাহার কাছে দীক্ষা! গ্রহণ করিয়! হইবেন কৃতার্থ? 

লোকপরম্পরায় শুনিলেন ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ লালাবাবুর নৃখ্যাতি। 
তাই সদলবলে সেদিন গোঁবদ্ধনে গিয়া! উপস্থিত হইলেন। 

লালাবাবুর নিভৃত তপন্যার পর্ধ্যায় কিছুদিন যাবত শেষ হইয়াছে। 
এ সময়ে সেচ্ছামত মাঝে মাঝে ছুই একটি সাধনকামী মানুষের সঙ্গে 

তিনি সাক্ষাৎ করিতে থাকেন। ভজনের নির্দেশও কিছু কিছু দেন। 

: পারেখজীর আবেদনের উত্তরে কহিলেন, “মহারাজ, দীক্ষাদন 
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সম্পর্কে আমি আমার গুরুজীর অনুস্থত পম্থাই অনুসরণ ক'রে থাকি। 
ত1মেনে নিয়েই আপনাকে আমার কাছে আসতে হবে ।” 

“সে পন্থাটি কি, কূপ! ক'ত্বে একটু খুলে বলুন ।” 
গুরু গুধু তখনি আমায় দীক্ষা দিয়েছিলেন, যখন আমি বিষয় 

এবং বিষয়ের অভিমান দুই-ই ত্যাগ ক'রে, তার চরণে আত্মসমর্পণ 
ক'রতে পেরেছি । শ্রীভগবানকে পেতে হলে তাকে ধরতে হবে ছু' হাতে 

আগলে । এক হাতে সংসারকে আকড়ে থাকবে, আর এক হাতে 

করবে! ভগবানের চরণ স্পশ+ তা কথনে। হয় না।” 

“প্রভূ, আপনি তা হ'লে কি আমায় করতে বলেন ?'" 
“মহরাজ, কৃষ্ণসাগরে ঝাপ দিতে হলে আপনকে দুই কুলের 

বন্ধন একেবারে কাটাতে হবে-__সর্ববত্যাগী, কৌপীনবস্ত হয়ে আসতে 

হবে এই গোবন্ধনের গোফায়। তা কি পারবেন %” 
সিদ্ধিয়া অধিপতি করষোড়ে কহিলেন, “আপনার কথ যথার্থ । 

এখন বুঝেছি-_এমন কৃচ্ছুসাধন, এমন ত্যাগবৈরাগ্যের পথ আমাদের 
মত সাধারণ মানুষের জন্য নয়। এজন্য চাই পূর্ববজন্দের সাধনা আর 

বিপুল স্থকৃতি ।” 

অতঃপর ভক্তিভরে লালাবাবুর চরণ বন্দনা করিয়। তিনি গোবদ্ধন 

ত্যাগ করেন। 

লালাবাবুর বৈরাগ্য, সাধনা ও সিদ্ধির খ্যাতি তখন সার! 
ব্রজমগ্ডলে ছড়াইয়। পড়িয়াছে। বুন্দাবন-ধামে যে-ভক্তই উপস্থিত হয়, 
গোবদ্ধনের গোফাবাসী এই মহাত্মাকে দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া 

গড়ে। ফলে ভীড় কেবলি বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 

এই খ্যাতির বিড়ম্বন। লালাবাবুর কাছে অসন্থ । মনে মনে সেদিন 

সঙ্কল্প করিলেন, এবার গোবদ্ধন ছাড়িয়া কোন নিভূত অরণ্যে প্রবেশ 

করিবেন, বাঁকী জীবন কাঁটাইয়া দিবেন ভজনানন্দে । 
গিরিগোবন্ধ'নের পথে প্রান্তরে রাত্রির গাঢ় অন্ধকার ঘনহিয়।! 

আসিতেছে। এ স্ঘোগে, লোকের অজ্ঞাতসারে লালাবাব স্থান ত্যাগ 
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করিয়া চঙ্লিয়াছেন | এমন সময় গোফায় অনতিদূরে সংঘটিত হয় এক 
মন্ধাস্তিক দুর্ঘটন1 ৷ গোয়ালিয়র হইতে আগত একদল যাত্রী অশ্বারোহণে 
তাহাকে দর্শন করিতে যাইতেছে । হঠাৎ, তাহাদের এক অশ্ব ক্ষুর 
দিয়! লালাবাবুর প1 মাড়াইয়! দেয়। অল্পকাল মধ্যে এই আঘাত 
পরিণত হয় এক দুশ্চিকিৎন্ত ক্ষতে। 

ভক্ত ও সেবকদের ছুশ্চিন্তার অবণ্ধ নাই। ব্যস্ত সমস্ত হইয়! 

লালাবাবুকে তাহার! বৃন্দাবনের মন্দিরে স্থানান্তরিত করেন। দীর্ঘদিন 
চলে এই দুঃসহ রোগভোগের পালা । 

ভক্তের! প্রশ্ন করেন, “প্রভু, আপনার প্রাণপ্রিয় বিএ শ্রীক- 
“চন্দ্রমার সান্নিধ্যে আপনাকে এনে রাখ! হয়েছে । তবুও কেন চলছে 
এই অসহনীয় রোগ যন্ত্রণা? এই দুঃখের দহন % 

পরম ভাগবৎ লালাবাবুর রোগপাণ্ডর আনন মুহুর্তে উত্বল হইয়া 

উঠে। স্মিতহান্ডে উত্তর দেন, “তোমরা তে আমার প্রভজীর দেওয়া 

এই-রোগই দেখছে!। দেখনি তার দেওয়। দিব্য অন্থতের আলো। 

সে আলোকে যে সদ ঝলমল ক'রছে আমার হৃদয়মঞ্চ । কৃষ্ণচন্দ্র আর 

রাধারাণীর মধুর লীলাবিলাস চলছে সেখানে অবিরাম। কোন্ পাল্লা 
ভারী বলতো! - হুঃখের না আনন্দের ?” 

ভক্ত ও সেবকের! নীরব হন, হার মানেন সিদ্ধ বৈষ্ণবের কাছে। 

লালাবাবুর মরজীবন ধীরে ধীরে এবার আসিয়া পড়ে চিরৰিরতির 
সীমানায়। ইঙ্গিত বুঝিয়া ভক্তের] ভাড়াভাড়ি বমুনার তীরে তাহাকে 

বহন করিয়া আনেন । যুগল-লীলার অনন্ত বৈচিত্র্য দর্শন ক্সিতে 
করিতে তিনি ত্যাগ করেন শেষ নিঃশ্বাস । 

সারা ব্রশ্ুমণ্ডল এই অভ্ভুতকর্্। মহাপুরুষের শোকে সেদিন মুহামান 
হয়। সাধকের! বলাবলি করেন,_বৈষ্ুণব-আকাশের এক উদ্ববল 
নক্ষত্র আজ শ্মলিত হইয়া গেল। 

আর সাধারণ মানুষ মাথায় কর হানিয়া করে মন্মাস্তিক বিলাপ। 

কারণ, তাহারা জানে-_লালাবাবু ছিলেন ত্রজের মানুষের ছুখদৈস্মন 
জীবনের পরমাশ্রয়, তিনি ছিলেন তাহাদের--সত্যকার রাজধি ! 

১, 



পওহাল্্রী বাবা 
জ্যেষ্ঠ ভাতা গাজীপুরে গুরুতর পীড়ায় শয্যাশায়ী আছেন-_-এই 

সংবাদ পাইয়া অযোধ্যা তেগ্চয়ারী মহ! বাগ্র হইয়া উঠেন, তাড়াতাড়ি 

সেখানে ছুটিয়। যান। 

শহরের উপকণ্ে, কুর্থা গীয়ে, গঙ্গাতীরের এক আশ্রমে ভ্র!তা 
লছমীন্'রায়ণ বসবাস. করিতেছেন। অন্ধ শতাব্দী আঁগে একদিন 

জৌনপুর জেলার প্রেমাপুর হইতে কুর্থার এই নিভৃত অরণ্যে আসিয়া 
তিনি উপস্থিত হন। তারপর দীর্ঘর্দিন চলে নিভৃত তপস্যা) সাধনা ও 
সিদ্ধির মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে তিনি অর্জন করেন এ অঞ্চলের নরনারীর 
অপরিসীম শ্রদ্ধ!। 

ভ্রাতা এক হ্বনামধন্য সিদ্ধ মহাপুরুষ, তাই তাহার প্রতি 
অযোধ্যাজীর ভক্তি বিশ্বাস অপরিসীম! স্বযোগ পাইলেই গাজীপুর 
অঞ্চলে আসিয়! তাহাকে দর্শন করিয়া যান। | 

বৃদ্ধ লছমীনারায়ণ এখন একে ারে চলচ্ছপ্তিহীন, চোখ দুটিও 
সম্প্রতি অন্ধ হইয়া গিয়াছে । একটি তরুণ ব্রহ্মচারী শিশ্ত কাছে 
থাঁকিয়। সর্ববদ। দেখা শুনা করেন। কিন্তু আশ্রমের কাজের চাঁপ নিতান্ত 
কম নয়। পুজা অর্চনা, ভোগরাগ ও অতিথি সংকারের কাজে ভোর 

হইতে রাত্রি পর্যন্ত অবিপত তাহাকে খাটিতে হয়। ফলে গুরুজীর 
সেবার কাজ তেমন স্ুঠুভাবে সম্পন্ন হইতেছে ন|। 

অযোধ্যা তেওয়ারী এবার প্রস্তাব করিলেন বৃদ্ধ মহারাজের সেব! 

গুঞার জন্য নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র গঙ্জাকে এ আশ্রমে পাঠাইয় 
'দিবেন। কিন্তু মহারাজ কিছুতেই রাজী হইতে চাছেন না। তারপর 
বৃহ সাধ্য সাধনার পর এক জময়ে হঠাৎ বলিয়া বদিলেন, “বেশ তো! 
৭৯৪ 



ভারতের পাধক 

বদি নিতান্তই কাউকে পাঠাতে চাও, তবে পাঠিয়ে দাও তোমার ছোট 
ছেলে হরভজনকে 1৮ 

“সেকি । জে যে দশ বশুসবের বালক মাত্র। আপনার সেবা, 
আ শ্রমের কাঁজ---.এত সব এই ছেলে কি ক'রে পারবে %, 

প্রবীণ তপস্থীর মুখে ফুটির! ওঠে মৃদু হাসি। বলেন, না অধোধ্যা, 
যা ভবেছো৷ তা নয়। তোমার এ ছেলেই পারবে আমার সকল ভার 
নিতে । সেবা মানে শুধু এই দেহেবই সেখ তা ভাবছে! কেন? বালক 
হরভজন পরম শুদ্ধ আধার। গুধু আমাদের খংশেরই নয়, সাখা 
দেশের মুখ উজ্জল করবে সে। আমার এবং আমার এই আশ্রম, 
হয়েরই জন্য তাকে দরকার। মনে দ্বিধ! না বেখে ভুমি (প্রেমপুরে 
ফিরে যাও, তাকে সঙ্গে ক'রে নি-য এসো ।” 

কথা (তা দিয়! আসিলেন' কিন্তু এখন বালক, হর্জনের মাকে 

কি কারয়া! মন্মত কণানে যায়? কনিষ্ঠ পুএ তাহার অঞ্চলের নিধি । 
দেখিতেও সে শ্ত'গীর, স্থঠাম, এক দণু তাহাকে ন। দেখিলে মা অস্থির 

হইয়া পড়েন। বালকও সারাদিনই ঘুরে মায়ের পিছে পিছে । যত 
কিছু আদর, আবদার, ৮লে গ্ধু মায়েরই সঙ্গে । 

শৈশবে, বসন্ত রোগে হরভ এনে | দক্ষিণ চক্ষুটি হঠাত একদিন নষ্ট 

হইয়া! যায়, এ কিএর্ৈব শামিয়া আছিল এই শিশুর জীবনে ? 
পিতামাত। সেদিন মুষ্ড়িয়া পডেন 

সে-বার গাজীপুরে অগ্রজের কাছে এই হুঃসংখাদটি অধোধ্যাজী 
নিবেদন করেন। প্রবীণ দাধঙ্ধ আশ্ব।স দেণ, “অযোধ্যা, এজন তো।মর। 

কেউ ছ্ুঃখ করে! না। জ্রান ভো, পাঞ্জাথ কেশরা রণর্জিত (সং-এর ও 

ডান চোখ ছিল না। দেখে নিয়ো, উত্তরকালে ভোমাদের এই পুত্র হবে 

আব এক ধরণের রাজ। দেশের লোকের কাছ থেকে পাবে অদীম 
সম্মান |” 

লছমীনারায়ণের নুতন প্রস্তাবের কথ! জননী শুনিলেন, মাথার 

তাহার আকাশ ভাঙ্গিয়! পড়িল। 

১৭৫ 



পওহা রী বাব। 

এই কচি বয়সে তাহাকে সাধু পিতৃব্যের সেবায় লাগানে! হইবে? 
আশ্রমের সকল দায়িত্ব থাকিবে তাহার উপর? গুহে সে যে সবার 

আদরের দুলাল । কি করিয়া এত সব কাজ করিতে পারিবে ? আর 

পিতামাতাকে ছাড়িয়া আশ্রমের নিভূতবাসেই ব। কি করিয়! থাকিবে? 

এ কেমন নিষ্র প্রস্তাব ? 
জনন ডুক্রিয়া কারিয়। উঠেন কোনমতেই মন তাহার সায় 

দিতে চায় না। 

কিন্তু অযোধ্য। তে ওয়ারী অনন্যেপায় বুদ্ধ তপম্থী লছমীন।রায়ণ 

গুধু জ্যেন্ঠ ভ্রাতাই নন, গুরুর মতই তাহাকে তিনি শ্রদ্ধাভক্তি করেন। 

এছিক ও পারত্রিক সমস্ত কিছু সমস্ঠার সমাধানে তাহারই 'নর্দেশ 
শিরোধার্য্য করিয়া নেন। তাছাড়।, অন্তরে একথা তিনি ঠিক বুঝিয়। 

নিয়াছেন, বৃদ্ধ পিতৃব্যের সেখা উপলক্ষ করিয়া বালকের সম্মুথে 
খুলিয়৷ যাইতেছে এক নূতন জাবনের দ্বার । নাঃ, কোন দিক দিয়াই 

এ সিদ্ধান্ত আর ফিরাইবার উপায় নাই | 

শেষ অবধি সাধু পছমীনারায়ণের কথা অমান্য কর। হরভজনেব 

মাতার সাহসে কুলায় নাই। অখাচলে নয়ন মুছিয়৷ কোলের ছেলেটিকে 
দেদিন তিনি বিদায় দেন। 

চিরতরে গৃঁহত্যাগ কগিয়া অযোধ্যা ভেওয়ারীর পুত্র প্রবেশ করে 
র সাধন-আশ্রমে | 

_ উত্তরকালে, সেখানকার তাগ তিতিক্ষাময় পথে তাহার রা 
ঘটে এক মহাপুরুষরূপে | ইন্লিই ভারত্ব্শ্রুত পওহারী 

জোনপুর জেলাব একটি ক্ষুদ্র গ্রাম প্রেমাপুর । ভত্তিমান ও নৈষ্টিক 
বৈষ্ণব বলিয়া এই গ্রামে? তেওয়ারীদের সেকালে খুব হুশান ছিল। 
এই বংশে ১৮৪০ ৮৪০ খৃষ্টাব্দে পও পওহারীবাবা ভূমিষ্ঠ হন। পিতার তিনি 
দ্বিতীয় সম্ভান। 7 

দশা বশসর বয়সে জনপীর নেহ সান্নিধ্য হইতে তিনি বিচ্ছিম্ন হন। 
১৭ 



পওহাৰা বাবা 

তারপর পিতৃ-ব্য7র আশ্রয়ে আপিয়! স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। 
মাঝখানে পিতা আযোধ্য! তে ওয়ারী শুধু একবার তাহাকে গৃহে নিয়। 
গিয়াছিলেন। তখন ছিল বালকের উপনয়ন পর্ব । অতঃপর আবার 

তাহাকে আশ্রমে ফিরইয়া দেওঃ1 হয়। 

নৃতন ব্রহ্মচারীর বেশে হরভভনকে বড শ্ন্দর দেখায় | মুগ্ডিতশিব্, 
গৈর্িক পশিহিত, গলে বিলম্বিত যজ্ঞস্থত্র। ফাঁক পাইলেই বিচঃণ 

করেন আশ্রম স্সহিত অরণ্যে জাঙ্ুবীর কূলে কুলে আপন মনে 

ভজন গাহিয়! বেড়ান কখনো! বা চাহিয়া চাহিয়া দেখেন শ্রোতশ্থিনীর 
অপরূপ তরজগলীলা । 

বালকে সার! অঙ্গে লাবণ্যের শ্রী। চোখে মুখে জড়ানো স্বপ্লাল 
ভাবময়ত। যেন এ লৌকিক জগতেরই কেউ নয় । গ্রামের লোক 
বলাবলি করে, -এ বালক-সাধু, এ যুগের ধরব 

সেবার উদ্দেশ্যে হরভজনকে আন'নে। হলেও লছমীনাগায়ণ তাহার 

শিক্ষার ম্রবন্দোবস্ত করিতে ভুল করেন নাই। আশ্রমের দৈনন্দিন 
কাজেব সঙ্গে স্মযোগ কবিয়া দেন তাহার ধ্যানভজন ও শাপ্ুপাঠের। 

লছমীনাবায়ণ নিজে শুদ্ধাচাী কঠোরতপা সাধক। রামাম্ভী 

সম্প্রদায়ের এক সিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্যের কাছে কিনি দীক্ষা! নিয়াছেও 

নৈ্টিক ব্র্মচর্দ্য ও তপন্যার মধ্য দিয়! হইয়াছেন আগ্তকাম। নিজের 
পরীক্ষিত এই সাধন পথেই বালক হরভজন যাহাতে অগ্রসর হয়, চরম 

সার্থকতা খুঁজিয়] পায়, ইহাই তিনি চান। 

লছমীনারাঁয়ণ বংখানুক্রমে রামানুজী সম্প্রদায়ের বড়গল শ।খার 

অন্তভূক্ত। রামানুভ্ীদের প্রধান ঢইটি শাখার নাম--বড়গল ও 

তুইলগল। সম্প্রদায়ের এই শাখাগত বিভেদ সম্থদ্ধে যে কাহিনী প্রচলিত 
আছে তাহ! বড় কৌতুহলোদীপব £ 

বহুদিন আগেকার কথা। সেদিন শ্রীর্গমে এক পুজা মহোহুসব 
অনুষ্ঠিত হইতেছে। রাজপথ লোকে লোকারণ্য। অদম্য উত্সাহ আর 
ভা সা, (৬) ১২ ১৭৭ 



ভারতের পাধক 

উদ্দীপনা ভক্ত নরনারীর চোথে মুখে । রজনাথজীর রথ চলিয়াছে 

এক বিরাট শোভাযাত্রাসহ ৷ 

ভক্তের! ব্যগ্রঙ্াবে অপেক্ষমান। প্রভূজীর দর্শন লাভের পর 

ভক্তিভরে প্রণাম জানাইয়। তাহার! ঘরে ফিরিবে ! 
রাস্তার পাশেই পড়ে এক স্মপ্রসিদ্ধ বৈষ্তুর মঠ। এখানকার প্রধান 

আচাধ্যও এসময়ে ভক্তজন পরিবৃত হইয়] দাড়াইয়। আছেন। বাগ্ভাগ্ 

সহকারে রথ সম্মুখে আসিয়। পড়িয়াছে। আচার্ধা তাকাইয়৷ দেখিলেন, 
তাহার এক বিশিষ্ট শিষ্য শশবাস্ছে ভীড় ঠেলিয়! আগাইয়া চলিয়াছেন। 
কি্তু এক । প্রবীণ শিষ্ের ললাটস্থত ত্রিপুণ্ডএক চিহ্ন তখনো যে 
রহিয়াছে অসমাপ্ত । 

আচাধ্যের ক্রোধের সীমা রহিল না| শুদ্ধাচ।সগী রামানুজী সাধুর 

পক্ষে এ যে অমার্জনীয অপরাধ ! 

ভ্রকুঞ্চিত করিয়া! কহিলেন “প্রভুর সেবকের চিহ্ন ধারণ করতে 

যার এতো! শৈথিল্য, বৈষ্ণব ব'লে পরিচয় দেওয়] তার সাব্জে না| এই 
রিপু্ুক যথাযথভাবে “অঙ্কিত না! ক'রে ইউদেবের অর্চনা আজ কি 
ক'রে করলে? এর উত্তরে কি বল্বার আছে, বল ?” 

শিশু যুস্তকরে নিবেদন করিংলন, “আচার্্যবর, ধজনাথজীর 

পূজোর আয়োজন নিয়েই তো৷ এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলাম । ললাটে তিলক 
একে আসনে বসতে যাবো, এসময়ে কাণে গেল শোভাধাত্রার এই 
সোরগোল। ভাবজাম, ধার জঙ্ত এত আয়োজন, ভাগ্যগুণে তি 

নিজেই এসে পড়েছেন পথাবট় হয়ে। তবে আর পুজে। অনুষ্ঠানের 
কিদ"কার? তাই তো অধীর হয়ে ছুটে এলাম ।” 

একটু পরেই অপর প্রধান শিহ্) ঘাঁরপদে আসিয়া! উপস্থিত। 

সতক্ষণে রথ ও শোভাযাত্রা চলিয়। গিয়াছে। 

আচার্য্য গোষে ফাটিয়। পড়িলেন। কহিলেন, “মঠের ভেতরে, 
মোহান্তের মত গদীয়ান হয়ে বসে আছো, আর এদিকে প্রভু রঙ্গনাথজী 
লে গেলেন ত্বারের পাশ দিয়ে। এফবারটি তার চরণে প্রণাম। 
টপ 



সু্তক।স। শাখা 

নিবেদনেরও প্রয়োজন বোধ করলে ন1! ভক্তিমার্গের সাধন নিয়ে 
আচরণই ভোমরা! শিখ.ছে1।” 

'আচার্যবর, আপনিই তে। ব'লে দিয়েছেন, উপাস্যের কপালাভ 
হয় উপাসনা দ্বারা! সেই উপাসনায়ই এতক্ষণ মগ্ন ছিলাম, উপাস্যকে 
দেখবার জন্য ছুটে আসা আর সম্ভব হয়নি। তাতে যদ্দি কোন অপরাধ 
হয়ে থাকে, নিজগুণে আমায় মান্না করুন।” 

আচার্্যের চোখে মূখে ফুটিয়া উঠে অপার প্রসন্নতা। এই ছুই 
শিষ্যকেই সানন্দে দেন আলিঙ্গন। 

কথিত আছে, আচার্য্ের ইচ্ছানুসারে এই ছুই বিশিষ্ট শিষ্যকে 
চিহ্নিত কর! হয়-_ব্ড়গল ও তুইজল নামে। পরবর্তীকালে রামানুজীদের 
এই ছই শ্রেণীর পার্থক্য সুচিত হইতে দেখা যায় তিলকের বৈশিষ্ট 
দারা। এক শ্রেণীর সাধকের! ললাটে আকেন ত্রিশূলারুতি তিলকের রেখা। অপর শ্রেণীর তিলকলজ্জ! থাকে সারা নাসিকা জুড়িয়া। 

৯ 

ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ, পওহারীবাবা ছিলেন প্রথমোক্ত বড়গ্ল শাখার অন্তভূক্তি। 
১৯৯৩ ০ 

দাশ নিক মতবাদের দিক দিয়া বড়গল স্কামানুজীর1 বিশিষ্টাৈত- 
বাদী । ভক্তি সাধানার পদ্ধতি. ইহাদের বড় কঠোর। শান্চর্চ 
একৈকনিষ্ঠা, শুদ্ধাচারের উপর ইহারা অত্যন্ত বেশী গুরুত্ব দেন | পিতৃখ্য 
দছমীনারায়ণজীর অভিভাব্কত্বে পওহারীবাবার জীবনধাঁর1 সংপ্রদায্জের 
৪ চিরাচরিত পথটি বাহিয়াই চলিতে থাকে। ৃ 

শেষ রাত্রে শধ্যাত্যাগ করিয়া বালক ব্রঙ্মচারী গল্গান্মান সমাপন 
টরেন, তারপর চলে পৃজা অর্চণ। ও শান্ত্র অধ্যয়ন। প্রাত্যহিক কৃত্যাির 
শষে তাহাকে ভোগ রীধিতে হয়। ইফউদেবের ভোগ প্রসাদ নিব্ছম 

৬ 

চার পর তাহা পরিবেশন করেন বৃদ্ধ পিতৃব্য ও তাহার ন্্রশিষ্যকে 1.1. 
ব্বশেষে নিজে আহাধ্য গ্রহণ করেন। 

আশ্রমের কাজকর্মের সঙ্গে হরভজনের শিক্ষাও আগাইয়া চলে। ' 
১৭ 



তাস লাখব 

পিতৃব্যের স্থৃব্যবস্থায় নিতে থাকেন সংস্কৃত সাহিত্য, ধর্্শান্তা ও 

জ্যোতিবিষ্ঠার পাঠ। 
কৈশোরে পা! দিতে ন! দিতে ই হরভজন চিক্কিত হইয়া! উঠেন এক 

প্রতিভাধর শিক্ষার্থীরপে ৷ গাজীপুরের বেচন পণ্ডিত ও পিতৃব্য 
লছমীনারায়ণজী তাহার প্রথম জীবনের শিক্ষাণ্ডরু । তাছাড়া, মাঝে 

মাঝে আশ্রমে আগত অন্যান্য পরিব্রাজক আচাধ্যপের কাছেও তিনি 

শাস্ের উচ্চতর পাঠ নিতে থাকেন । অচিরে-বন্ধ দুরূহ ধণ্মতত্ব তাহার 

আয়ত্তে আসিয়! যায়। 

হরভজনের বয়স তখন ষোল বংসর ! এসময়ে সেদিন তাহার 

জীবনে নামিয়া আসে প্রচণ্ড আঘাত অল্প কিছুদিন রোগ ভোগের পর 

লচ্মীনারায়ণ পরলোকে গমন করেন। পিতৃব্য তাহার অভিভাবক ও 

ধর্দজীবনের পথদর্শক | যে মমতা, ন্লেহ ও ঘনিষ্ঠতার মধ্য দিয়া এ কয়টি 
বদর তিনি তাহাকে খিরিয়। রাখিয়াছিলেন তাহা কখনে! ভুলিবাঁর 
নয়। তাহার প্রয়াণে হরভজন বড় মৃষড়িয়! পড়েন। 

সমাধি দানের পর মহা! আড়ম্বরে ভাগার] সম্পন্ন হয়। এসব 

কাঁজকম্ন শেষ হুইয়া গেলে হরভজনের জীবনে আসে নিরবেরেদ । কোন 

কিছুতেই মন তাহার আর বসিতে চায় না। শিক্ষক ও দীক্ষাগুরু পিতৃব্য 
তাহার তরুণ জীবনের অনেকখানি জুঁড়িয়া ছিলেন । এবার তাহার 

বিহনে সবই যেন শূন্য বোধ হয়। এ পরিবেশ আর ভাল ন৷ লাগায় 
ভাঁবিলেন, কিছুদিনের জগ্য একবার তীর্থ পর্ধাটন করিয়া আসিবেন। 

পিতৃব্যের এক মন্ত্রশিব্য থাকেন আশ্রমে । মে। হার উপর সেবা- পুজ্জার 

ভার দিয়া ৩রুণ সাধক একদিন পথে বাহির হইয়া! পড়েন। প্রর্ধান 

*্রধান সকল তীর্ঘই তিনি দর্শন করেন। পরিব্রাজনের অভিজ্ঞতার 

. সে প্রাপ্ত হন বহু সাধু মহাত্মার তপন্তাপুত জীবনেও সান্িধ্য। 
_.. ঘুরিতে ঘুরিতে সেবার দ্বারকায় আসিয়াছেন। রপছোড়জী বিগ্রহ 

: দর্শনের পর হরভঙ্ন গির্নার পাহাড়স্থিত তীর্থগুলি দেখিতে গেলেন। 
১৮০ 



পওছারী বাব 

মন বড় ব্যাকুল। এত তীর্ঘ, এত বিগ্রহ এবং সাধুসন্ত দর্শন করিলেন, 
কিন্তু কই, সত্যকার পথপ্রদর্শক তে! আজো! তাহার ভাগ্যে জুটিল ন।! 
সদৃগুরুর আশ্রয় লাভের জন্য, নূতন আলো ও নূতন পথের জন্য তিনি 
অধীর হুইয়! উঠিলেন। 

একদিন লোকমুখে শুনিলেন, কয়েক মাইল ব্যবধানে অরণ্/ময় 
পর্বতের এক গুহায় একজন শক্তিধর বৃদ্ধ যোগী বাস করেন। আপন 
তপস্তার গভীরে তিনি সদা মগ্র, লোকচক্ষুর অন্তরালে আহ্মগোপন 

করিয়া! থাকিতেই বেশী অভ্যস্ত । তাই সহস। কেহতীহার সম্মুখে যাইতে 
সাহমী হয় ন!। 

মহাত্্ীর কথা শোনামাত্র, কি জানি কেন, হরভজনের প্রাণ চঞ্চল 
হইয়া উঠিল। স্থির করিলেন, যে করিয়াই হোক, তাহার চরণতলে 
আশ্রয় নিবেন, মাগিবেন মন্ত্রদীক্ষ]। 

পরদিন, প্রত্যুষে, সঙ্গীদের কাহাকেও কিছু না জানাইয়া, একাকী 
সেই পর্ববত গুহায় উপস্থিত হইলেন। 

ভাগ্যক্রমে গুহার দ্বারপথেই মিলিল মহাত্মার দর্শন। দৃঢ়সমু্নত 
মহিমময় মৃত্তি। শিরে দীর্ঘ জটাজাল। একেবারে দিগম্বর | আয়ত 
নয়ন ঢুইটিতে দিব্যপ্পোকের প্রশান্তি | দর্শ নমাত্রেই শ্রদ্ধাভরে হরভজন 

চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন। ব্যাকুলকণ্ঠে কহিলেন, “বাবা, আমি 
নিতান্ত অধম, তদুপরি নিরাশ্রয়। মূর্খ আমি, ভাই ভেল! বেয়ে দুত্তর 
সাগর পার হবার চেহ্টা ক'রছি। আমায় আপনি কৃপা করুন, আপনার 
চরণতলে রেখে যোগদীক্ষা দিন ।” 

যোগী কিছুক্ষণ নিষ্পলক নেত্রে তাহার দিকে তাকাই ছিলেন । 
ভারপর আশীর্ববাদ জানাইয়া সবম্বরে কহিলেন, “বেটা, কেও তুম্ বেকার 

ইয়ে জজলমে ঢুঁড় রহে হো? যাও, গঞ্জ! কিনারমে ব্যয়ঠ বাও। ওছি 
তুমার! আস্থান স্থায়।”--অর্থাৎ, বাবা, কেন শুধুশুধু এই জঙ্গলে ঘুরে 
মরছো৷। যাও, গঙ্জাতীরে আসন নিয়ে বসে পড়ো, সেখানেই তোমায় 

দার স্থান । 
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হরভঞ্জন অসহায় বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিলেন। “না বাবা, 

কুপা না করলে এখান থেকে এক পা-ও আমি নড়ছিনে! আমরণ 

অনশন ক'রে আপনার সামনেই প্রাণ বিসঙ্ভঞন দেব ।” 

যোগীবর কিছুট। নরম হইলেন। এবার যাহ! কহিলেন তাহার 
মন্্-_“বেটা, দীক্ষা আমি সহজে কাউকে দিই না। তাছাড়া, তোমার 

গুরু রয়েছেন অন্যত্র । তবে তোমার ব্যাকুলতা দেখে আমি প্রফর 

হয়ছি! আমি তোমায় কিছু যোগসাধন দেবে!, তাতে তোমার প্রকৃত 

কল্যাণ হবে।' 

মহাত্মার পদতলে বসিয়া হরভজন কয়েকটি নিগৃঢ় ঘোগসাধনু_গ্রহণ 
করিলেন! কয়েকদিন এখানে অতিবাহিত করার পর পাহাড় হইতে 

যখন নীচে অবতরণ করিলেন তখন তিনি এক নূতন মানুষ । 
মহাযোগীর কৃপায় সাধনজগতের অজান! তস্ত্বেরে আমন্বাদ তিনি 

পাইয়াছেন, মিলিয়াছে অতীন্ড্রিয় লোকের আলোক সন্ধান । অনান্বাদিত 

অনুভূতিতে মনপ্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে। 
আরো কয়েকটি বিখ্যাত তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া হরভজন দেশে 

ফিরিয়া! আঙিলেন। চেহারায় ও আচরণে এ সময়ে তাহার মধ্যে 
আজিয়াছে বিরাট পরিবর্তন । তপঃসিজ্ধ এই নবীন সাধককে দেখার 
জন্য সেদিন কুর্থার লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। 

গাজীপুর ও কুর্থা অঞ্চলে সাধু লছমীন্লারায়ণের আশ্রমের খুব স্থনাম 
ও প্রতিষ্ঠা লী এখন হইতে ইহার পরিচালনার ভার পড়িল 
হরভজনেত উপর. , 

াঁঠ শুধু দেব-বিগ্রহের সেবাপূজা ও অতিথিদের অভ্যর্থনাই নয়, শত শত 
(গ্রামবাসীর ধর্জীবনের অভিভাবকন্কও এই আশ্রমের চপ 

করিতে হয়। হরভজন যে এ গুরু দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন্তা 
এ বিষয়ে কাহারে! বন্দেহ রহিল না। 

ভক্ক ও মুধুক্ষদের দি ্বভাবত;ই ভীহ।গ আত শখ ২%1 
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সমাজ ও ধন্মা জীবনের নান] সমস্তার সমাধানের জহ্য লৌকে তাহার 
নিকট আসিতে থাকে। 

গির্নারের ফ্যেগীর পুণ্যসঙ্গ ও সাধন নির্দেশ পাইবার পর হইতেই 
হরভজনের সম্মুখে খুলিয়া গিয়াছে এক আলোকময় রাজ্য, সাধনজীবনে 
যুক্ত হইয়াছে এক নূতনতর ধারা। আশৈশব তিনি রামামুজপন্থী 
বৈষ্ঠবসাধন! অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন। গ্রহণ করিয়াছেন শাস্ নিষ্ঠা 
শরণাগতি ও কুচ্ছুব্রত । এবার তাহাতে আসিয়। মিলিয়াছে যোগ- 

সাধনার শক্তি। অনুভূতি ও সিদ্ধির নব নব স্তর একটির পর একটি 
তিনি পার হইয়া চলিয়াছেন। 

পওহারীবাবার অন্তম জীবনীকার শ্রীগগনচন্দ্র পায় এ সময়কার 
একটি তাতুপর্য্যপূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন-_ 

“এই সময় একদিন অপরাহে তিনি স্বহস্তে ডাল রুটি প্রস্তুত 
করিয়। জ্যেষ্ঠতাত-শিষ্যের জন্য পরিবে*ন করিয়া নিজে ভোজনার্থ 
উপবেশন করেন। কিন্তু রুটি স্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়াই উঠিয়। 

দাড়াইলেন এবং বলিলেন-আর আমি ভোজন করিব না। সেই 
থালার সহিত ডাল রুটি একথানি ক্ষুদ্র বন্্ধণ্ডে বাধিরা| জ্যেক্টতাত- 
শিল্তের গৃছে পাঠাইয়া দিলেন। দেইদিনু হইতে বিবপৃ্র বাটা ও 
সেই অঙে _অদ্ধপ্োয়া, কোনও দিন .এক পোয়া হষ্ধ প্রান করিতে 

লাগিলেন কিছুদিন পরে কেবলমাত্র বিপত্র বাটা খাইয়৷ থাকিতে 
লাগিলেন। এখন হইতে সাধারণে তাহাকে_ পওহারীবাবা বঙ্গিতে 
আর্ত করে। 

“আট নয় মাস কাল তিনি ৫২ মরিচ প্রতিদিন জল দিয়া বারি বাটিয়া . 
বস্ত্র খে ছাঁকিয়া এক ঘটি সেই সরব পান করিয়া থাকিতেন মিচ 
রস পানের পরে এক পোয়া দুগ্ধ পান করিতেন ।” 

ঘোগশক্তির উচ্চতর স্তরগুঁলি অতিক্রম করিতে থাকিলেও 

. পওহারীবাবার জীবনে বৈষ্ণবীয় দৈন্ঠ ও নিরভিমানতার অভাব কখনে! 
দেখ! ধায় নাই। সাধনার দিক দিয়া তিনি ছিলেন মধুকর-বৃত্তি গ্রহণের 

১৮৩ 



ভারতের সাধক 

পক্ষপাতী । যেখানে থে প্রবীণ ও জমর্থ সাধকের সন্ধান পাইতেন 
তাহারই নিকট হইতে অপার নিষ্ঠায় সংগ্রহ করিতেন অধ্যাত্-জীবনের 
পরম পাথেয়। 

তাই দেখ! যায়, শুধু সাধু লছমীনারারণ গিনারের যোগীর 
পদপ্রান্তে বসিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, আকুল হৃদয়ে বারবার ছুটয়া 
গিয়াছেন অপরাপর শক্তিধর মহাত্বাদের সমীপে । ইহাদের মধ্যে 

বিশিষ্ট হইতেছেন গাজীপুরের সন্নিহিত মোহনা-ওল গ্রামের গুহাবাসী 
এক এ কাশীর খাতনাম! যোগী নিরগনস্থামী | 

ওহারীবাবার সাধনজীবনের কিছুট1 মুল:বান তথ্য আমরা স্বামী 
০ রচনায় পাই তিনি লিখিয়াছেন__ 

“ইতিমধ্যে এই মহাত্মার বিশেষত্বসমূহ দিন দিন অধিকতর পরিস্ফ,ট 

হইতে লাগিল! বারাণসীর সঙন্গিকটবাসী তীহার গুরুর মত তিনিও 

ভূমিতে একটি গর্ভ খনন করিয়া! তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া! অনেক ঘণ্টাধরিয়। 
তথায় বাস করিতে লাগিলেন। তারপর তিনি আহার সম্বন্ধে অতি 

ভয়ানক কঠোর সংযম আরম্ত করিলেন। সারাদিন তিনি নিজের ছোট 
আশ্রমটিতে কার্ধ্য করিতেন-_-তদীয় পরম প্রেমাস্পদ প্রভু রামচন্দ্রের 

পুজ। করিতেন, উত্তম খান রন্ধন করিয়া (কথিত আছে, তিনি রন্ধন 
বিছ্ায় অসাধারণ পটু ছিলেন ) ঠাকুরের ভোগ দিতেন, তাহার পৃবু,সেই 
প্রপাদ বন্ধুবান্ধবগণ ও দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেন.এবং অনেকু 
রাত্রি পর্যন্ত তাহাদের সেবা করিতেন। তাহারা সকলে যখন শয়ন 
করিত, তখন এই যুবক গোপনে সন্তরণ দ্বারা গল্প! পার হইয়া 
উহার অপর তীরে যাইতেন। তথায় সাধন ভঙ্জনে সারারাত কাটাইয়া 

উদ্ধার পূর্বেই ফিরিয়া আতিয়া বন্ধুবর্গকে জাগাইতেন এবং পুনর্ববার 
সেই ' নিত্যকার্যা আরস্ত করিতেন, আমরা যাহাকে ভারতে "অপরের 
সেবা বা! পুজা বলিয়। থাকি ।” 

পওহারীবাবা কঠোরতপা শক্তিমান সাধক । কিন্তু তাহার চোখে 
মুখে সদাই মাখানে। থাকিত অপবব? দিন ও মধর ভাবময় তা । দর্শনার্থা 
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নরনারীর দৃষ্ঠি সমক্ষে নিজেকে সদাই তিনি তুপিয়া' ধরিতেন সেবানিষ্ঠ 
ভক্তরূপে। নিজেকে সদাই উল্লেখ করিতেন “দাস বলিয়া । 

তাহার বৈষাধীয় আদর্শ, জীবপ্রেম সেবাব্রতের নান! মনোরম 

কাহিনী রহিয়াছে । 
সে-বার প্রয়াগের মাঁঘমেলায় বাবাজী মহারাঁজ তীর্থ স্নান করিতে 

চলিয়াছেন ! সঙ্গে স্বগ্রামবাসী একদল ব্রাহ্মণ ও রাজপুত । 

তীর্থদেবত1 ও তীর্ঘযাঁত্রী এই দুয়েরই সেবাকার্ধ্যে ছিল তাহার অপার 
শ্ষ্ঠা। পথ চলিতে চলিতে আগে হইতেই সঙ্গীদের কাছে জানিয়া 
রাখিতেন, ধাত্রাপথের কোন্ অবধি গিয়া! সকলে সেদিন বিশ্রাম নিবেন । 
তারপর দেখা যাইত, অন্যের অলক্ষ্যে, এক স্থুযোগে হঠাঁ কোথায় 
সরিয়! পড়িয়াছেন। দ্রতপদে কণ্টকময় বন-বাদাড় ভাঙ্গিয়া সোজা পথ 

দিয়! তিনি ধাবিত হইতেন। যে কোন প্রকারে সঙ্গীদের আগে গিয়! 
নির্দিষ্ট স্থানে তাহার পৌঁছান চাই । সঙ্গীর! তো! বিশ্রাম ঘাটিতে গিয়া 
অবাক! পওহারী বাবা তাহাদের অনেক আগেই সেখানে উপস্থিত 

হইয়াছেন। সকলের জন্ত রঙ্ধন করিতে হইবে, তাহার যোগাঁড়ের জ্ 
মহাব্যস্ত। গোময় দিয়! সারা জায়গাটা 'লেপন করিয়াছেন। উনুন 

পাতা অনেক আগেই শেষ হইয়াছে । সঙ্গীর] সেখানে পৌছানোর পর 
মুখে বন্খ্ড বাধিয়! শুচিভাবে রান্না করিতে বদিলেন। সবাইকে ভোজন 
করাইয়! তবে তাহার স্বন্তি। 

এদিকে পওহারী বাবার নিজের আহারের ব্যবস্থা কিন্তু বড় 
অন্ভুত। দলের প্রত্যেকটি লোকের ভোজনের পর তিনি স্নান সমাপণ 
করিয়া আমিতেন। এসময়ে তাহার আহার্য্যের প্রধান উপকরণ মাত্র-_ 

তিনু চারটি বিশ্বপত্ন। মাঝে মাঝে আরও একটি খান্ত তাঁহাকে গ্রহণ 
করিতে দেখা যাহিত | হাতের তেলোতে যংসামান্য উদ্ণ ঘুত ঢালিয়া 

নিয়! উহাতে তিনি একটা বিশেষ দ্রব্য মিশ্রিত করিতেন। এই জ্ব্যটি 
পাইয়াছিলেন গির্নারের প্রাচীন ঘেগীর নিকট । তিনি বলিতেন, এই 
মিশ্রা বন্টি গলাধঃকরণ করার পর সেদিনকার মত ক্ষধা! তষ্কায় কোন 

খে 
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চিহ্ন আর থাকিতনা। দিনের পর দিন এমনি সেবা ষ্ঠ! ও আত্মত্যাগের 
মধ্য দিয়া বহিয়া চলিত পওহাঁরী বাবার দিনচর্য্যা ও আত্মিক সাধন] । 

কুর্থার অ'শ্রমে সেবার এক মৃত্তিকাগুহা নির্মাণ করার পর বাবাজী 

মারা কঠোরতর ভজন সাধনে রত হন। বহিরঙ্গ জীবনের জাল 
গুটাইয়া আনিয়া ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হন সাধনার গভীরতর শ্থরে। 

সমকালীন সাধন জীবনের চিত্রট শ্রীগগনচন্দ্র রায়ের লেং1 হইতে 

আমরা পাই-_ 
“গুহ] নিম্মিত হইলে পওহারীবাব! প্রথমে এক ঘণ্টা, পরে দিবস, 

শেষে সপ্তাহ অবধি গুহার মধ্যে য. থাকিতে আরম্ভ করেন। পুজা-অর্চনা 
আহার পান কিছুই করিতেন না সাধন পূর্ণ হইলে যখন কুটিরৈর 
ঘার” উম্মুক্ত করিয়! বাহিরে আসিতেন, তাহার উজ্ব্বল গৌরবর্ণ দেহ 
হইতে ঘেন এক অপূর্ব জ্যোতি বাহির হইত। স্তুপুষট উন্নত দেহে 
তিনি অসীম বল ধারণ করিতেন । 

“তিনি উপনয়ন উপলক্ষে শৈশবকালে উকবার মাত্র মস্তক মুগ্ডন 

করেন, তাহার পর কখনও মস্তক মুণ্ডন করেন নাই। ঘন মেঘের ন্যায় 

বৃয্ব্ণু সুদীর্ঘ কেশরাশি পৃষ্ঠদেশ আচ্ছাদিত করিয়া থাকিত। পূর্ণ 

যৌবনে ঘন শ্মশ্রু শোভিত সুন্দর মুখ-মগ্ডলের শোভা ও গা্তীর্্য 
শতগ্ুণে বন্ধিত হইয়া অপূর্বব শোভার বিকাশ হইয়াছিল । 

“পওছারীবাঁব] স'ধরণ সল্লযাসী ব্রহ্মচারীদিগের হ্যায় অজে ভ্ম বা 

ধূলি লেপন করিতেন না, কিনা ম্তুকে জটাভারও. ধারণ করেন নাই । 
অতি শুদ্ধ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতেন, মন্তকে ্ববাসিত তৈল 

বিঞ্চন করিয়! কেশ-কম্কতী দ্বার কেশরাশি পরিচ্ছন্ন করতঃ মন্তকের 
স্নুখভাগে চূড়ার আকারে নিবদ্ধ করিতেন। দীর্ঘ কেশরাশি পরিচ্ছন্ন 
রাখিবার অভিপ্রায়ে দধি ও মরিচ গুড়া দিয়া মধ্যে মধ্যে ধুইয়? 

ফেলিতেন। 
আপদ্িধানে কৌগীন ও তদুপরি মলিদার ঝুল €( আলখাল্ল ) চরণ 

টা 
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অবধি আবৃত করিয়া! থাকিত, লোকে কেবল মুখখ!নি দেখিতে পাইত। 

দৈবাৎ হস্ত বা স্বন্ধদেশ হইতে আঁলখালল: একটু সরিয়া পড়িলে তণ্ত 
বর্ণের হ্যায় দেহকান্তি প্রকাশ পাইত।” 

পুজা অচ্চন৷ যে।গ তপ সব কিছুই পওহাগীবাবা নিষ্ঠাভরে করিয়া 

চলিয়াছেন। সাধনলোকের দিব্য অনুভূতি ও আনন্দ পাভ করিয়]ছেন 

বারবার । কিন্তু তবুও মন তাহার ভরিয়! উঠে কই? পরম প্রাপ্তির 
জগ্ভ/ ছদয়ে জাগে তীব্র আকুতি । দীক্ষ! গ্রহণ করিয়া চরম সাধনার 

মহাসমুদ্রে তিনি নিমজ্জিত হইয়া যাইতে চান। অভীষ্ট সাধনের এ 
আকাঙক্ষ। ক্রমে ছুর্দিবার হইয়। উঠে। 

কিন্তু কোথায় সেই মহাসমর্থ গুরু ষহার আশ্রয়ে এ জীবন সার্থক 

হইয়া উঠিবে ? কে দিবে তীহার সন্ধান ? ৰ 
হঠাৎ মনে পড়ে গিনণুরের মৃহা ত্র কথ1! নিগুঢ় যোগসাধনার 

নির্দেশ দিয়। একবার তিনি অপার কৃপ। করিয়াছেন। আবার তাহার 

চরণ ধরির] পড়িলে, কাদাকাটি করিলে, তিনি কি কূপ! করিয়া তাহাকে 

দীক্ষা! দিবেন না? 
অন্তরে অদম্য আশ! নিয়া পওহারীবাবা আশ্রম ত্যাগ করিলেন। 

লক্ষ্যস্থল গিনণরেয় পাহাড়। 

ঘুরিতে ঘুরিতে অযোধ্যায় আসিয়! যাহা শুনিলেন তাহাতে দ্ুই 

চোখে দেখিলেন অন্ধকার । গির্নারের মহাত্মা আর ইহজগতে নাই, 
সম্প্রতি মরলীল৷ সংবরণ করিয়াছেন । 

এবার তবে উপায়? হূর্ভাগ্যক্রমে উদ্দেশ্য সাধনের পথে বাধা 
পড়িয়া গেল। কিন্তু তিনিও ঠিক করিয়াছেন, সঙ্কল্প সি্ধ ন। হওয়া 
অবধি আশ্রমে আর ফিরিয়! যাঁইবেন না। মহা দুশ্চিন্তায় ভীহার ঠা 

কাটিতে লাগিল। 
' অধোধ্যায় থাকিতেই হঠাত একদিন তিনি শুনিলেন, বাসী 

সম্প্রদায়ের ফোন উচ্চকোটি সাধক গঙ্গাতীরের এক আশ্রমে বিগত 
১৮৭ 
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তপন্তারত রহিয়াছেন। অন্তস্তল হইতে কে যেন বলিয়। উঠিল--“ওরে 
ইনিই তোর পরিভ্রাতা, তোর বহু আকাঙিক্ষিত দীক্ষাগতরু। ই'হারই 
চরণে শরগ গ্রহণ কর।”? 

সেদিন প্রত্যুষে এই নবাগত সাধুর ভজন-গোল্ফায় গিয়া তিনি 
উপস্থিত হইলেন, সকাতরে চাহিলেন পরমাশ্রয় । 

এ কঠোর্তপা! বৈষ্ণব তাপৃহসর কাছে পওহারীবাব। দীক্ষা গ্রহণ 
করেণ। কিছুদিন তাহার পবিত্র সান্নিধ্যে দিন যাপন করিয়া ফিরিয়! 
আসেন কুর্থা-গাজীপুরের আশ্রমে । কৃচ্ছব্রত ও ছুশ্চর তপস্যার মধ্য 

দিয়! বহি চলে ভীহার শেষ পর্যায়ের সাধনা 
দীক্ষাদাতা মহাত্মার নাম কখনে। জান! যায় নাই, গুরুর পরিচয় 

পওহারী বাব! চিরদিন গোপন রাখিয়া গিয়াছেন। 

ির্ৃবযে আদর্শে পওহারী বাবা অনুগ্রাণিত। তাই কৈশোর কাল 

হইতেই অতিথি ও সাধুদের সেবায় তিনি অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। 
এবার নিজের আশ্রমে সেবাব্রতকে পুর্ণাঙ্গ করার কাজে আত্মনিয়োগ 

করিলেন। স্থানীয় অধিবাসীরা এ কাজে তাহার সহায়ক হুইয়! উঠ্িল। 

বাবাজীর প্রতি সকলেরই শ্রদ্ধা অপরিসীম। গৃহস্থেরা লাঙল 

প্রতি পাচ সের করিয়া শস্য তাহার আশ্রমে পাঠাইয়। দেয়। জমিদার, 

ব্যবসায়ীর! যে টাকাকড়ি ও আটা চিনি ঘ্বৃত ইত্যাদি ভেট দেয় তাহার 

পরিমাণও প্রচুর । ; 

অতিথি অভ্যাগতের সেবা! ছাড়। বড় বড় ভাগারার ব্যবস্থাও 

পওছারীবাবা করিতেন । শত শত দীন দরিদ্র ও সাধু সন্ন্যাীকে 

এসময়ে তৃষ্তিসহকারে ভোজন করানো হইত । 

আধিক দিক দিয় এই গুরু দায়িত্বের ভার বহন করা বড় সহজ 

কণা নয়। তাই বুঝি একাজে প্রক্কৃতি দেবী আগাইয়! আসেন তীহার 

দাক্ষিণ্য নিয়।। মহাবৈষণবকে জঙ্বল্প উদ্ঘাপনের অন্ত ব্যস্ত হইতে 
 দেখিয়াজেবী জান্কবী পাশে আসিয়া ডান । রঃ 
ন্ 
বক 
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আশ্রমের সম্মুথেই প্রসারিত এক হীায়সা বম, এ বন আঁশ্রমেরই 
অন্তভূক্ত। উহার গা ঘেষিয়! বহিয়া চলিয়াছে জাঙ্কবীর খরনোত' 
হঠা একদিন লক্ষ্য করা গেল, নগী গতিপথ পরিবর্তন করিতেছে । 
অল্লকাল মধ্যে সেখানে এক প্রকাণ্ড চড়া পড়িয়া গেল। আইন 
অনুসারে এই ভূমি আশ্রমের জল হইতে সগ্য.উত্থিত হওয়ায় প্রচুর 
শস্য এস্থানে উৎপন্ন হইতে থাকে। আশ্রমের সদাব্রত ও ভাগারার 
প্রতি বসর যে বিপুল পরিমাণ খাগ্তশস্যের প্রয়োজন হইত, তাহার 
অনেকটা ষেন আপন হইতেই এভাবে আসিয়া যায়। 

আশ্রমের দৈনন্দ্রিন কাজ-কর্্া বহুবিধ, দায়িতভাঁরও কম নয়! 
কিছুদিন পর হইতে পওহারী . বাবা এ সব কাজের ভার বাটিয়। দিতে 
থাকেন নবান ড্ুক্তদের উপর! নিজের অস্তশ্খীন ভাব দিন দিন 

বাড়িয়া যায়। এখন হইতে কুটিরের অভ্যস্তরেই বেশীর ভাগ সময় 

তিনি কাটাইতে থা:কন । 
গ্রামাঞ্চলের গহস্থেরা ভক্তিভরে তাহার জন্য ভেট নিয়! আসে 

দর্শন অনেক সময়ই হয়তো মিলে না। উৎকৃষ্ট দ্রংবার উপর রামনাম 

লেখা কাগজ আ'টিয়া তাহারা স্বস্থানে ফিরিয়া যায় । এই রংমনামের 

পত্র গায়ে আটা ন। থাকিলে বুঃরাঁজী কখনো! এই সুব ভেট স্পর্শ 
করিতেন ন।! 

দীর্ঘকাল দুর্ধ্যালোকবিহীন কুটিরে ও ধ্যানগ্তহায় পওখারী বাব 

অতিবাহিত করেন! ফলে দেহটি তাহার পুষ্পের মত কে'মল হইয়া 
উঠে। রং হয় তুষার-শুভ্র। এ অবস্থায় একবার মাঘ মেল! উপলক্ষে 
তিনি প্রয়াগে যান, ভ্রিবেণীর নিকট বালুচরে এক পর্ণকুটির বাঁধিয়া 

কিছুদিন অবস্থান করেন । 
এতদিন পরে সূর্য্যতাপ ও বারুর স্পর্শে আসার ফলে বাবাজী 

দেহের চর্ম স্থানে স্থানে উঠিয়া যায়। প্রবল জ্বরে তিনি শ্যাশায়ী 
হইয়া পড়েন। এই সঙ্গে দেখা দেয় আর এক বড় উপসর্গ: , হ্রভঙজু] 
সকাল টিকিংসার জগ্য মহাব্যন্ত । কিন্ত বাবাকে নিয় হইয়াছে বিপ্র, 

1১৮৯ 



কাহারো কথায় তিনি কর্ণপাত করিতে চাহেন না, ওঁধধ খাইতে" 

একেবারে অনিচ্ছুক । 
প্রয়াগের কয়েকটি শান্তরবিদ্ ব্রাঙ্গণ তাহাকে বড় ভক্তি করেন 

রোগের কোন উপশম হইতেছে ন! দেখিয়া এক দিন তাহার! খুব চাপিয় 

ধরিলেন। বাবাকে এবার ওধধ ও পধ্য গ্রহণ করিতেই হইবে 

এ ধরণের শ্বরভঙগ রোগ দীর্ঘস্থায়ী হইলে যে গলক্ষত রোগের আশঙ্ক 

রহিয়াছে ! 

তাহারা সকাতরে অনুরোধ জানাইতে লাগিলেন, “মহারাঁজ, 

দেহের প্রতি আপনার নিজের কোন মমতা৷ নেই, একথা ঠিক। কিন্তু 
আমাদের জন্য তো আপনার বাঁচার প্রয়োজন আছে । আপনাকে 

ওঁষধপথ্য খেতেই হবে ।” 

জনির্ববন্ধ অনুরে।ধ এড়ানে। গেলনা । বাবাজী কাহলেন, “আচ্ছা, 
বেশতো, আপনার এ দাসকে কি ওষধ দেবেন-_-দিন |” 

নিজের সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে 'দাস' বলিয়াই সর্র্ধদ! তিনি 
উল্লেখ করিতেেন। 

বৈষ্ঠের ব্যবস্থামত তখনি ওঁষধ প্রস্তুত করিয়। আনা! হইল । 
বাবাজী সহাস্যে কহিলেন, “বাব/সকল ওঁষধধ তে! আপনার! দিচ্ছেন, 

কিন্তু এ দাসকে কি পথ্য কিছু দেওয়া হবেন।? 

পণ্ডিত ভক্তদের আনন্দের সীমা নাই। বুণ্তকরে নিবেদন করিলেন, 
“মহারাজ, আপনি নিজে মুখ ফুটে খেতে চাইছেন, এ যে আমাদের 
পরম সৌভাগ্য। একটু সবুপ করুন। এখনি আমরা সব কিছু ব্যবস্থা 
কদ্ছি।” 

কয়েকজন তখনি সোহুসাহে গৃহের দিকে ছুটিযা। গেলেন। থাল 
ভঙ্তি উৎরুষ্ট পেঁড়।, বরফি আনিয়া জড়ো করা হুইল । 

. বাবাজী বহুসামান্য ছু, ও বিপত্র খাইয়াই বৎসরের পর বৎসর 
ক্কাটাইয়া দেন, আজ পথ্য উপলক্ষ করিয়! অন্যান্য দ্রব্যও ভোজন 
করিতে চাহিয়াছেন। পেঁড়া ঘাহা আনা হুইয়াছে, পরিমাণে প্রচুর 
৯ উ. 



সকলেই. এবার কৌতুহলভরে কৃ্ছুব্রতী সাধকের এই দৃতন কাণ্ড 
দেখিতেছেন । 

বাবাজী কিন্তু ওষধ, পথ্য কিছুই ৬খন গ্রহণ করিলেন ন1। 

ুইটি ভাণ্ডে সযত্বে এগুলি রাখিয়া কহিলেন, “বাবা-সকল, এই দাসের 
প্রতি আপনাদের দয়ার অন্ত নেই। ভাবছি, এগুলে। আম রাত্রি 

বেল্াতেই ব্যবহার করবো । এখন কিছুক্ষণ এমনিভাবেই থাক্” 
এ কথার পর তিনি কাধ্যান্তরে ব্যাপৃত হুইয়া পড়িলেন। 

ভক্ত ব্রাক্গণদের কেহ কেহ কিছুটা সন্দিগ্ধ হইয়! উঠিয়াছেন | 
বাবাজী তাহাদের সম্মুথে নিছিক একটা অভিনয় করিতেছেন না তো? 
সত্য সত্যই এগুলি ভোজন করিবেন, ন। ফেলিয়। দিবেন, কে জানে ? 

পরামর্শের পর ঠিক হইল, তাহার উপর লক্ষ্য রাখ! হইবে। 
তখন নিশীথ রাত। আশ্রমিকদের সবাই নিদ্রামগ্র। এমন সময় 

পওছহারা বাবা চুপি চুপি ওঁষধ ও পথ্যের ভাগ হাতে নিয়া গঙ্জাতটের 
দিকে আগাইয়। গেলেন। কয়েকজন পণ্ডিত ভক্ত তখান অলক্ষিতে 

তাহার পিছু নিয়াছেন। সবিস্ময়ে তীছারা দেখিলেন, ভাগ দুইটি 
গঙ্গাগর্ডে বিসর্জন দিয়া বাবাঞ্জী স্নান সমাপন করিলেন, শারপর 

নিজ পর্ণ কুটিরে গিয়া! বসিলেন ধ্যানাসনে | 
পর[দিন, ভোর বেলায়, ভক্তের! তাহাকে খুব চাপিয়া ধরিলেশ। 

অনুযো,গর শ্বঘে, কহিলেন, “বাধা, আমরা কাল রাতে স্বচক্ষে দেখেছি, 
আপনি ওঁধধ পথ্য কিছুই খাননি । আমরা এত দৌড়ঝাঁপ করে বৈদ্য 

আনালাম, ওষধ পথ্য সংগ্রহ করলাম, আর আপনি অবলালায়, ৩ 

গঙ্গায় ফেলে দিলেন? যদি এটাই মনে ছিল, তবে এমন ক'রে শুধু 
শুধু গরীবদের পয়স। নষ্ট করালেন কেন ? ওষধ কিছুতেই ৭ থাবো ন।-- 

একথা বললেই তে! সব চুকে যেত ?' 

পওহারীবাবা সবিনয়ে উত্তর দিলেন, “বাবা সকল, শুধু 
আপনার] দাসের প্রতি এত বিমুখ হচ্ছেন । এ দাঁস কিন্তু সত্যই কে] ন্ 
অপরাধ করেননি । রোগের জন) ওষধ পথ্য আপনার! ঘ! দিয়েছিলেন 

৬৬৬, 



ভারতের পাধক 

দাস তা রোগকে দিয়েছে। এই দেখুন, দাসের এই দেহে রে'গের 

চিক্কমাত্র নেই।” 

আশ্চর্ধ্য হইয়! সকলে দেখিলেন, তাইতো, সতা সতাই যে 

মহারাজের রোগ একেবারে নিরাময় হইয়া গিযাছে ! স্বরভঙ্গ সারিয় 

গিয়াছে, জ্বরের উত্তাপ একটুও নাই। সাবা গায়ে রক্তবর্ণের যে 
স্টীতি, ফোক্কা ছিল, তাহাও মিলাইয়া গিয়'ছে। 

এই অলৌকিক শক্তির পরিচয় প্রত্যক্ষ করিয়া উপস্থিত ভক্তাদের 

আর বাকৃক্ষ্তি হইল ন|। 

আশ্রমে ষে কন রকমের অতিশি অগ্যাগন্ত আঁসিয়! উপস্থিত হয 

তাহার ইয়ত্তা) নাই। সেবার এক উন্মাদ পন্িব্রাজ, এখ নে আশ্র 

গ্রাংণ করে। বাবাজী আজকাল প্রায়ই শৌনী ' আশ্রমে" এক কোণে, 

নিজের কুটিরে বন্সয়! একমনে ধ্যান্জপে [নিবিষ্ট থাকেন। অবাঁর 
কখনে! কখনো দেখ যায়, আগঞ্চক ভক্তদের উপর কপা হইয়াছে, ছ্বার 

খুলিয়। বাহিরে আসিয়। সন্মেহে কত কথা বার্থ! বলিতেছেন। সেন 

কয়েকজন নবাগত ভক্তের সম্মুখে বশিয় তিনি ধর্্মপ্রসঙ্গে রত আছেন, 
এমন সময় এ উন্মাদ সাধুটি কি জানি কেন, তাহার দিকে ছুটিয়া 
আসে। শুরু করে জঘন্ত গালাগালি ও চীৎকার । উত্তেজিত অবস্থায় 

এন্টট। কাঠের গুঁডি হাতে নিয়ে শগহাগী বাবাকে সে মারিতে যাইবে, 

এমন দময়ে ভক্তের! তাহাকে ধরিয়। ফেলে । টানিত্ে টানিতে নিয়া 
যায় আশ্রমের এক প্রান্তে । 

বাবার গায়ে হাত দিতে যায়! এতবড় হুঃসাহস ! হোক না 

পাগল, আজ আচ্ছা শিক্ষা দিয়! তাহাঁকে ছাড়া হইবে । | 
সকলে গকেবারে মারমুখী । প্রচুর উত্তম মধাখ দিয়া স্টন্সাদকে 

আশ্রম হইতে বাহির কার জন্য তাখারা উদ্ধত । | 
মহ পুরুষের মুখে কিন্তু ফু'টিয়া! উঠে করুণার আভা।। কেন, “ওকে 

প্রহার কানে বা আশ্রমের বাইরে ঠেলে দিলে কি লাভ হবে, বল তো ? 
৯টি; 



পওহারী বাব! 

রোগতো। ওর থেকেই গেল। আহ। বেচারা! আচ্ছা ওকে একটিবার 
আমার সামনে দাড় করিয়ে দাও তে।1% 

ধরাধরি করিয়। উম্মাদকে উপশ্থিত কর! হুইল, স্থিরনেত্রে তাহার 
চোথের দিকে বাবাজী মহারাজ তাকাইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরেই 
লক্ষ্য করা গেল পাগল সাধুটির অদ্ভুত রূপান্তর । পূর্বেকার অর্থহীন 
দৃষ্টি আর নাই, হুঙ্কার ও প্রলাপোক্তিও কমিয়া আসিল। পরদিন 
হইতেই তাহার রোগের কোন চিহ্ন দেখ! যায় নাই। 

পওহারাবাবার নিরভিমানতা ও বৈষ্ঞবীয় দৈন্য সম্বন্ধে নান। 

কাহিনী প্রচলিত আছে। সেবার আশ্রমে গুরুধাম অযোধ্যা হইতে 
এক ভেকধারশী বৈষ্ণব সাধু আসিয়া উপস্থিত। গুরুর আখুড়ার এক 
প্রবীণ সাধক ইনি: বাবাজী তাই বিশেষভাবে তীহাকে নান! সন্মান 
দেখাইতে লাগিলেন। 

সাধুটি কিন্তু বড় আত্মস্তরি। তাছাড়া, পওহারী বাবার দৈস্ত ও 
বিনীত ভাব দেখিয়া তীহার মনে দুষ্টবুদ্ধি জাগিয়া উঠে । সারা আশ্রমে 
তিনি মহ! উপদ্রব শুরু করিয়। দেন। 

প্রথমেই জানাইয়। দেন, পোজ তাহার আফিম সেবনে অভ্যাস। 

তবে আফিমের জন্ম কোন চিন্তা নাই, ঝুলিতে এ বস্ত যথেষ্ট পরিমাণে 

রহিয়াছে । কিন্তু তাহার জদ্য প্রচুর পরিমাণ দুগ্ধ ও মিষ্টাম্নের থোগাড় 

রাখ চাই। 

নিতান্ত বশংবদের মত পওহারীবাবা তখনই এ সম্পর্কে উপযুক্ত. 

নিদেশাদি সবাইকে দিয়! দিলেন | 

কিছুদিন পরে সাঁধুটি কহিলেন, “ছ্যাথো বাবাজী, আমি স্থির করে 

ফেলেছি, শিগ-গীরই চার ধাম দর্শন ক'রতে বেরুবো | তোমার এই 

আশ্রম থেকেই শুরু হবে আমার পরিব্রান ! এজন্য যে টাক! লাগকে 

অবিলন্ধে তুমি তার বন্দোবস্ত ক'রে দাও । 

বাবাজী করজোড়ে কহিলেন, “প্রভু, আপনার এ আদেশ দাসের 
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শিরোধার্ধ্য | চেষ্টা আমি বথাসাধ্যই ক'রবো, কিন্তু ফলাফল নির্ভর 
ক'রছে আপনার কৃপাদুষ্টির উপর । 

প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু আশ্রমের নিজন্য সঙ্গতি বলিতে 
তখন কিছুই নাই। তাড়াতাড়ি গ্রামাঞ্চলের কয়েকটি ভক্তের কাছে 
খবর পাঠানো হইল । নগদ টাকাকড়ি কিছুই সংগৃহীত হইল না। 
পাওয়া গেল শুধু একথান বন্মু। 

ভেকধারী সাধুটির ক্রোধের সীম] রহিল না। নানাভাবে নিজের 
উদ্। তিনি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 

ইতিমধ্যে আশ্রমের সবাই এই কপট বৈষ্বের স্বরূপ বুঝিয়। 
নিয়াছে। কেহ কেহ তাহাকে পরোক্ষে গালিগালাজ ও টিটকারী দিতেও 
ছাড়িতেছে না। 

নবাগত সাধুটি অতি চতুর। প্রকাশ্টে এ আশ্রমিকদের তিনি কিছু 
বলিলেন না, মনের রোষ মনেই চাপিয়! রাখিলেন। 

কয়েকদিন অতিবাহিত হইলে একদিন পওহারী বাবাকে নিভৃক্ধে 
ডাকিয়া নিলেন। আশ্রমিক ভক্তের! নিকটে কেহ নাই, এ তীহ্নার 

পক্ষে এক ত্তববর্ণ যোগ ৷ ভ্রকুটি-কুটিল চোখে তাকাইয়! কহিলেন, 
“বাবাজী, প্রথমটায় তোমায় ভালে মানুষই ভেবেছিলাম । এখন 
দেখছি, তা তুমি মোটেই নও । দেশশুদ্ধ লোক তোমায় ভক্তি শ্রদ্ধা 

করে, এই আশ্রম ও সদাব্রত এমন সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যাচ্ছো, অথচ 
বলতে চাও যে, হাতে কোন টাকা নেই? দেখছি, তুমি কপটী, ঘোর 
মিথ্যাবাদী । তোমার কাছে সঞ্চিত বু টাক! যে রয়েছে তাতে আমার 

কোন সন্দেহ নেই।” 

পওহারী বাব! সবিনয়ে উত্তর দিলেন, প্রত, সত্যিই এ দাসের 
কাছে টাকাকড়ি কিছু নেই। ভক্ত গুহস্থেরা] আপনা থেকে যা কিছু 
শল্য ঠাকুরকে এনে দেয় তাই দিয়েই নির্বাহ হয়. আশ্রমের কাজ 
থাকবার মধ এখানে আছে শুধু ঠাকুরের এক প্রশ্থ দোদার অলঙ্কার 
এ দিয়ে যদি প্রয়োজন মিটে তো! সবটা আপনি নিয়ে যান ।"" 
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“না বাবাজী, তা দিয়ে আমার কাজ নেই। চতুরত! রেখে এবার 
খুলে বল দেখি, তোমার নিজের হাতে কত টাকা জমেছে? আর তা 
থেকে কি আমায় দিতে পার ? 

“প্রভূ, এ দাস যে বড়ে! কাঙাল, একেবারে কপন্দকহীন ৮ 
সাধু ক্রোধে গঞ্জিয়া উঠিলেন, "তবে শুধু শুধু ঢং ক'রে এই. 

আশ্রম, সাজিয়ে বসে আছো কেন? ভণ্ড কোথাকার ?” 

“তাহলে এ দাস কি ক'রবে, আজ্ঞ! করুন|" 

“আশ্রম, সদাব্রত আর এত কিছু আড়ম্বর দিয়ে তোমার মত 

কাঙালের কি কাজ? দীন বৈঝুব হয়েই যদি থাকতে চাও, তবে বৃথা 
বোঝা বাড়িয়ে লাভ কি? এখান থেকে সরে পড়ো তুমি । আজই 
এ আদেশ পালন করবে» 

এ আদেশ তামিল করিতে বিন্দুমাত্র দেরী হয় নাই। নীরবে 

ইন্টবিগ্রহের সম্মুথে তখনি সাফীঙ্জ প্রণাম জানাইয়া পাওয়ারী বাবা 
রাজপথে নামিয়া আসিলেন। একটিবারের জগ্ঠও প্রাণপ্রিয় আশ্রমের 
দিকে ফিরিয়া তাকাইলেন না। : 

পরদিন ভোরবেলায় দেখা গেল, ভজন কুটিরের দ্বারে তাল বন্ধ । 
চাবির গোছ! সামনেই ধুলায় পড়িয়া আছে, বাবাজীর কোন সন্ধান 
পাওয়া! বাইতেছে না। 

ভক্তের! মহ! উত্কঠিত হুইয়! উঠিলেন। তাইতো, টি তো 
কোথাও যাইবার কথা নয়। কাহাকেও কিছু বলিয়াও ষান নাই। 

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সংবাদ রটিয়া যায়, পওহারী বাবা আশ্রম 
ত্যাগ করিয়া অনিদ্দে শ্যভাবে রাত্রে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। দলে 

দলে লোক ছুটিতে থাকে আশ্খমের দিকে, বহিরাঙগন লোকে লোকারণ্য 
হইয়! যায়। 

বাবাজী এ অঞ্চলের গ্রামবাসীদের দুর্দিনের ভরসা, ইহ-পরকালের 

পরমাশ্রয়। তাহার অদর্শনে সকলেই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের বিয়োগ ব্যথ। 
বোধ করিতেছে । জনতার উপর নামিয়া আসিয়াছে করুণ বিষাদের 
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ছায়।। সকলেরই মুখে এক কথা-বাবাজী আমাদের ছেড়ে কোঁথার 
চষে গেলেন ? তার চরণে আমরা কোন্ অপরাধ ক'রেছি € 

আশেপাশের গ্রামে ও খনে জঙ্গলে অনুসন্ধান করিয়! কোন 

ফলোদয় হইল না' 

কয়েকটি ভক্তের হঠাত সন্দেহ জ্গাগিল, অযোধ্যার সাধুটি তো! এই 
কাণ্ডের সাথে জড়িত নাই? লোকটি অতি দাস্তিক ও অসশ তাহাব 

বাকাবাণে অতিষ্ঠ হইয়! কি বাবাজী আশ্রম ছাডিলেন ? 
ভেকধারী সাধুটি আগে হইতেই ভীত হইয়! উঠিয়াছিল। এবার 

ণতিক স্রবিধার নয় দেখিয়া সবাব অলক্ষ্যে আশ্রমে পিছন দিক 

দিয়া দে সগিয়। পডে। ভ্রু পশ্চাদধাবন করিয়াও আর তাহাকে 

ধর। যায নাই। 

এদিকে আশ্রম ত্যাগ করিয়া! পওহাবা বাবা এ্রক্ষেত্রের দিবে 
আগাইয়। চলিয়াছেন। স্থির করিয়াছেন, প্রভূ জগন্নাথের দর্শন।স্ত 
ত থে ভীর্থে ঘুবিয়। বাকী জীবনট! কাটাইয়। দিবেন । 

'কন্ত্র গন্তবা স্থলে যাওয়া আব তাহার ঘটিযা উঠে নাই। পে 

গত পাড়ায় আক্রান্ত হইয়া পাড়ন অবশেষে মুশিদাখাদ জেলার 
্রক্থাপুব গ্র(মে আসিয়া! বেশ কিছুদিন তাহাকে অবস্থান কবিতে হয় । 

ল্|গমুক্তির পর এক ভক্ত পওহারী বাবার জগ্য নদীতীরে এখটি 

সাধনকুটির নিম্মাণ করিয়া দেন। বাবাজী পরম'নন্দে এখানে সাধন 

ভভানে রত হুইয়। পড়েন । 

প্রায় এক বশর কাল এ ভাবে অতিবাহিত হুয়। এই অঞ্চলে বাঁস 
করায় ফলে বাধাঞ্জী বাংলাভাষায় পারদর্শ্ হন। এ আময়ে চৈতন্য 
চ বতানৃত্ ও অন্যান্ত বাংল] ভক্তিগ্রন্থ তাহার বড় প্রিয় হইয়া ওঠে। 

খাখাজীর অন্তরঙ্গ ভক্তেরা এতদিন তাহার অগ্গা ভাতের বিভিন্ন 

তথ অন্রসন্ধান চালাইতেছিলেন। হঠাত একদিন জামিতে পার গেল, 

মুশিণ'বাদ অঞ্চলে তিনি আক্মগোপন করিয়া আছেন। এসংবাঁদে 
॥ জও 
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ভক্তদের আনন্দের অবধি রহিল না, বহু সাধাসাধনার পর বাবাজ*ক 

তাহারা গাজীপুরে ফিরাইয়! আনিলেন। 

আশ্রমে 1ফপিয়। আফষার পর হইতে পওহারা বাব! ছারও বেশী 
অন্তদ্ম খান হইয়া পডেন। ভজন কুটর বা ভিতরকার আডিন! হডা 
অগ্থ কোখাও খড একটা অবস্থান কবেন না। শুধু বিশেষ বিশেষ 

পুণ/দিনে দুয়ার খুলিয়। তিনি বাহির হন, শত শত ভক্ত এই দঃ 
জন্য উন্মুখ হয়! থাকে । বাবাজার দশ নের জন্য আশ্রমের ছ্াবদেশে 

ভাড় লাগিয়া যায়। 

কিছাদনের মধ্যেই দেখা গেল, তিনি আধ লোকপে।১নের সম্মথ 
*মাটেই আপিতেছেন ন।। হারে ধীরে নিমজ্জিত হুইয়। পড়িতে 

স্তপ্জ মধ্যাত-জীবনের গভীবে | 

গ্রজ্ময়ে দীর্ঘদিন জনসাধারণ আএঞ তাহার সাক্ষাত বা ঠাপ 

শ'্বাপাদি পায় নাই । আশ্রমিক ভক্তদের কথায় কর্ণপাত না কারথ! 
লোকে ভাখিতে থাকে হয় বাবাজী লীল। সন্বরণ করিয়াছেন, অখব। 
তান আ? এ আশ্রমে নাই। 

কম্'দ্বারের অন্তরালে, মৃক্তিকা গোফাগ অভ্যন্তরে এ সময়ে বাখাজা 

একা দঞমে চার বৎসর অতিবাহিত করেন। তবে মাঝে মাঝে 

কুপাপত্ব ণ হইয়া ভিতপ্ন হতেই অন্তরঙ্গ ভক্ত বা আগগ্থুক সাধকদের 

সাথে কথাখান্তী বলিতেন। + 

কয় বসগ গুহাবাসের পর মহারাজ সেন দুয়ার খুলিয়া অজনে 

আ।সয়া ধাড়ান। সারা গাজীগুর অঞ্চলে আদন্দের বান ডাকিয়! উঠে। 
দশনের আকাঙক্ষাষ়ু অধীর হইয়া! আশ্রম ছুয়ারে জড়ো হয় সহজ »হত্র 

আবালবৃদ্ধ *রনারা | 

বাধাজী এ সময়ে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, দেশ দেশান্তর হইতে 

উচ্চকোটি লাধু মহাত্বাদের আমন্ত্রণ করিয়! আনা হোক এবং তাহার 
আশ্রমে অনুষ্টিত কোক সমারোহপূর্ণ ভাণ্ডার! । 

১৯৭. 
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ভক্তের। সবাই মহা! উৎসাহী। মাস ছয়েকের মধ্যে আয়োজন 
সম্পূর্ণ হইয়া উঠে। রাজা ও জমিদার, কৃষাণ ও শ্রমজীবী সকলেই 
হাত লাগায় এই বিরাট কাজে। ভাগ্ারার সঙ্গে শুরু হয় ঘজ্ত ও 
দানব্রত। দূর দুরাম্ত হইতে সহজ্ৰ সহস্র সাধু সন্ত ও পুণ্যকামী দর্শক 
এখানে সমবেত হুন। কুর্থ! গ্রথমে দেখা যায় এক অভূতপূর্ব দৃশ্ । 

এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পওহা'রীবাবা উত্তর ভারতের সর্ববশ্রেণীব 

»াঁধকদের মধ্যে পরিচিতি লাভ করেন। 

গাজীপুর অঞ্চলে সেবার চোরের খুব উপদ্রব । একদিন গভীব 

পাতে পওহারীবাবার আশ্রমেও একদল চোর প্রবেশ করে। দেওয়ালে 

সিঁদ কাটিয়া! সবেমাত্র তাহারা ঠাকুর ঘরে পা! দিয়াছে, থালাবাসন 
ঝুলিতে পুরিতেছে, এমন সময় ভজন-গুহ] ছাড়িয়] বাবাজী সেখানে 

আপিয়। উপস্থিত। 
তাহাকে সন্মুখে দেখিয়া তে] দুদের চক্ষুশ্থির। দৃ€ হুইতে এই 

সন্বজনমান্য মহাপুরুষকে ভয় ভক্তি তাহারাঁও যথেষ্ট করে। ভীত, 
শোঁজ্ত হইয়া তাড়াতাড়ি তাহার! বাসনপত্রগুলি নামাইয়। রাখিল। 
তারপর হুড়মুড় করিয়] ছুটিল দরজার দিকে ' 

বাবাজী কিন্তু তক্করদের পলায়নের স্থযোগ ন1 দিয়। ততক্ষণাং 

ঘার কদ্ধ করিয়া দিলেন। যুক্তকরে, মধুর কণ্ঠে কহিলেন, “বাবা- 
সকল কৃপা ক'রে বদি এ কুটিরে এসেই পড়েছেন, এ দাঁস কিছুতেই 
আ।পনাদের আজ নিরাশ হয়ে ফিরতে দেবে না। বা কিছু তৈজসপত্র 
আছে, আপনারা ইচ্ছেমত নিয়ে যান। নইলে বুঝবো, এ দ্বাের 
কোন গুরুতর অপরাধ আছে, তাই জে আপনাদের সন্তুষ্টি বিধান করতে 
পারপ্পোন! | 

চোরেরা কিংকর্তব্যবিমূড় হইয়া গিয়াছে। বাবাজীর নির্দেশ 
অমাগ্ক করার সাহস তাহাদের নাই। আবার এই দেবপ্রতিম পুরুষের 
সম্মুখে, তাহার আশ্রমের ভ্রব্যাদিই বা কিবূপে সরাইবে ? 
১৪৮ 
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পওহারীবাবাও কিছুতেই আজ তাহাদের ছাড়িবেন না, বারবার 

সকাতরে কত অনুনয় জানাইতেছেন | 
চোরের দল আরে ভয় পাইয়া গেল। ভাবিল, তাইতে।, শেষটায় 

বাবাজীর কণম্বরে আশ্রমের লোকজন যদি জাগিয় উঠে, তবে আর 

কাহারে! রক্ষা! থাকিবেন। ! পু 

অগত্যা তাড়াতাড়ি তাহার! ঘরের দ্রব্যাদি সব কুড়াইয়! নেয় 

এবং বাবজীও সানন্দে দরজ। ছাড়িয়া দেন। 

আশ্রমের বাহিরে আসিয়াই ত্ধরের মাথার বোঁঝ। নামাইয় 
ফেলে। তারপর উর্দশ্বাসে পলায়ন করে অরণ্যের দিকে । এমন 

বিপদে জীবনে আর কখনে! তাহার! পড়ে নাই। র 
এদিকে ব্যস্তসমস্ত হুইয় বাবাজীও ছুটিয়াছেন তাহাদের পিছে 

কাতরকণ্টে কেবলি বলিতেছেন, “বাবাসকল, এদীসকে এমন অপরাধী 
ক'রে যাবেন না, আপনার! একবারটি ফিরে আস্মন। দয়া! ক'রে এসব 

সঙ্গে নিয়ে যান।'” 

কিন্তু কে কাহার কথা শুনে? তক্করের। ছুটিতে ছুটিতে তাহার 
দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল । 

আর একদিনের কথা। কুটিরের এক প্রান্তে বসিয়৷ পওহারীবাবা 
ভজন করিতেছেন। হঠাত কোথা হইতে একটি ই'ছ্ুর লাফাইয়া 
আসিয়া! তাহার কাধের উপর বসে। এটিকে কোলে নামাইয়। আনিয়! 
সঘতনে নিজের লম্ব। আলখাল্লা দিয়া তিনি ঢাকিয়! দেন। সঙ্গে সঙ্গেই 
ফোঁস ফেস শবে আগাইয়া আসে এক ক্রুদ্ধ বিষধর সাপ। মুহূর্ত 
মধ্যে ফণা উচাইয়৷ বাবাজী মহারাজকে উহ! দংশন করিয়া বসে। 

সাপটি এ ইছুরের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিল। বাবাজী সেটিকে 
বন্তাস্তরালে আশ্রয় দিয়াছেন তাই সে ক্ষিগ্ত হইয়া তাহ'কে দংশন 
করিয়৷ ফেলিয়াছে। 

ছোবল খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পওহারীবাবা অচেতন হুইয়! কক্ষ. 



ভারতের পাধক 

মধ্যে চলিয়া পড়েন । মুমুর্ষ বাবাজীকে নিষু। আশ্রমে মহ! সোরগোল 
পড়িয়া যায়। 

ওঝার চিকিৎসা, হোম পুজা সব কিছুই কর] গেল, কিছু কোন 

ফল হল না। ভক্তের! প্রাণপণে তাহার সেবা গুশ্রুষা কহিতেছেন 

বটে, কিন্ত বাবাজী যে প্রাণে বাচিবেন এ ভরসা তাহাদের কাহারে! 
নউ। 

ছুইদিন জ্ঞানশুন্ট অবস্থায় থাকার পর দেখা গেল এক অলৌকিক 
দুখ্য । আপনা হইতেই ধীরে ধীরে তিনি নয়ন উদ্মীলন করিলেন। 

সকলে সবিস্ময়ে লক্ষা করিপ্নে। বিষাক্রয়ার কোন চিহ্নই তাহার 
ধেছে পাই পূর্বেকার মতই তিনি স্বাভাবিক ও শ্রস্থ মানুষটি। 
মনে হয় যেন গভীর ঘুম হইতে জাগিড়া উঠিয়াছেন। 

ভক্তেরা এসম্পর্কে এম কর্রল বাবাজী সধিনয়ে কহিয়াছিলেন, 

“সাপ-বাবার সতিই কোন দোষ নেই, এ দাস ইছৃব-খাবাকে আশ্রয় 

দিতে গিয়েছিলো, তাইতো তিনি কুদ্ধ হয়েছিলেন। তাছাড়া, ইন 
তো আমার অশুভ কামনা নিয়ে আ.সননি। এসেছিলেন পান্ন- 

বাবারূপে--এক প্রিয় কুট্ন্বেরই মত এসেছিলেন দীর্ঘদিন পরে। 
এ দাস এ দুদিন তার সেবা করেছে দেহের ভোগ দিয়ে । এবার তিনি 

স্বস্থানে চলে গিয়েছেন ।” 

ভক্তের! অবাক বিস্ময়ে নিনিমেষে, এই অদ্ভুতকর্মা! মহাত্মার দিকে 
চাহিয়া রহিলেন। 

পণছারীবাবা ছিলেন একাধারে সিদ্ধ যোগী ও প্রেমিক মহাপুরুষ । 
সাধারণভাবে তাহার দেহে কোন ব্যাধির প্রকোপ দেখ! যাইত না। 
তবে কখনে! কখনে! কৃপাপরবশ হইয়। আশ্রিতদের রোগ তিনি নিজ 
দেছে আকর্ষণ করিয়৷ নিতেন এবং কিছুদিন তাহা! নিধিবকার চিত্তে 
ভোগ করিতেন । 

এ সময়ে রোগের কথা উল্লেখ করিয়া বাবাজী কহিতেন, "এবার 
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এই দাসকে কিছুকালের জন্য গুহার ভেতরে ঢুকতে হবে--পানুনবাবার 
ডাক এসে গিয়েছে ! 

দেইরোগকে প্রিয় বুটুম্ব জ্ঞানে সেবা! কর1 ছিল তাহার অন্যতম 

ব্রত। এ সম্পর্কে াহাকে বলিতে শুনা যাইত, "গৃহস্থা শ্রমীরা কুটুম্ের 
সেবা যত ক'রে ধন্য হয়। এই ব্যা'ধও হচ্ছে তেমন এক পান বা 

কুটুম্ব বিশেষ । এ কুটুম্থের সেবা ক'রলে শ্রীশবান সন্তুষ্ট হন।” 
যোগশক্তি ও খৈষ্ববীয় প্রেমৈশর্যা এই ছুইয়েরই এক অপূর্ব 

মিলন খটিয়াছল পণহারীবাবার সাধনজীবনে । তাই দেখা যায়, 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বৈষব স।ধকরূপে তিনি পারচিত থাকিজেও বিছিন্ন 
শ্রেণীর সাধক ও দর্শনার্ঘা তাহার আশ্রমে ভীড় করিত। তগুকালীন 

সমাজ ও ধর্মজীবনের বহু বিশিষ্ট নেতাই তাহার দর্শন ও উপদেশ 

লাভেব গন্য গাজীপুরে উপস্থিত হইতেন। ইহাদের মধ্যে ছিলেন 

কেশবচন্্র সেন, প্রতাপ মজুমদার, পণ্ডিত আদিত্রাম, শ্ব্নাথশাস্্ী 
স্বামী_বিবেকানরন্দ প্রস্ভৃতি দূল্_ও মুত নিদিবশেষে সকল গিজ্ঞান্ব, 

মুমুক্ষু ও অধ্যাত্বরসপিপাস্থ মানুষের হৃধয়েই পওছারীবাবা গিথচন 

করিতেন ভীহার কল্যাণবারি। 

স্বামী বি.বকানন্দের সাধনজীবনের গোড়ার পিকে পওহাদীবাবার 

প্রভা কিছুটা পতিত হইয়াছিল। এই মহা'য্মার মিকট তাহার খণের 
কথা ম্বামীজী অকুণভাবে স্বীকার করিয়| গিয়াছেন। 

১৮৯০ খুষ্টাব্দের শীতকাল । এ সময়ে একদিন কাশী হইতে রওন! 

হইয়! বিবেকা দন্র গাজীপুরে পৌঁছিলেন। আগমনের প্রধান উদ্দেশ্ট, 
বহখ্যাত পওহারীবাবাঁর দর্শন । 

উত্তর ভারতের সাধক সমাজে এই মহাস্সার তখন প্রচুর খ্যাতি? 

কিন্তু শুধু সাধুদর্শনের কৌতুহল নিয়াই স্বামীজী এখানে আদেশ দাই, 
এই শক্তিধর মহাপুরুষের চরণতলে বসিয়। অম্ত্ময় জীবন লাভ করা 
ধায় কিন।, তাহাও তিনি পরীক্ষা করিয়! দেখিতে চান। 

৪১ 

ঙা 



ভারতের সাধক 

শ্রীরামকুষ্জর তিরোধাদেব পর হইতেই স্বামীজীর হৃদয়ে 
জ্বলিতেছে দুঃসহ বিরহে অনল । তাছাড়া, সাধন জীবনের শ্থিতিও 
তখন অবধি অভিজিত হয় নাই চঞ্চল হইয়া উত্তব ভারতের মঠ মন্দির, 
তীর্থসমুহে বারবার এ সময়ে তিনি ঘুরিয়। বেডাইতেছিলেন। পওহারী 
বাখাকে দশনের সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীপ্রীব অন্তরে জাগিয়া উঠিল দিব্য 
আনন্দের তরঙগ। মহু!পুকষের অসামান্য ব্যক্তিত্ব, তীহাঁর চরিত্রের 

অনুপম মাধুনী ও সাধনৈশ্র্ধ্য এই নবীন সাধকের প্রাণমন কাডিয়া 
নিল। 

গাজীপুরে দশ বার দিন অবস্থানের পরই এখানকার অভিজ্ঞতা 

সম্পর্কে কাশর প্রমদ|দাস বাবুকে স্বামীজী লিখিতেছেন £ বনু 

ভাগ্যফলে বাবাজীর সাক্ষাৎ হইয়াছে । ইনি অতি মহাপুরুষ-_বিচিত্র 
ব্যাপার এবং এই নাস্তিকতার দিনে ভর্তি, এবং যোগের অত্যাশ্চর্যা 

ক্ষমতার নিদর্শন । আমি ইহার শরণাগত হইয়াছি। আমাকে আশ্বাসও 

দিয়াছেন, যাহ! সকলে ভাগ্যে ঘটে না।” 

দক্ষিণেশ্বরের মহাঁসাধক শ্রীগামকৃষ্ণের কথা পওহারী বাবা আগে 
হইতেই জানিতেন। এবার তীহার প্রধান শিহ্কে নিকটে পাইয়া তিনি 
পগম পুলকিত হইয়! উঠিলেন। শুদ্ধসত্ব, তেজোতৃপ্ত, নবীন সাধক স্বামী 
বিবেকানন্দের পক্ষে বাবাঁজীর স্নেহ অধিকার করিতে দেরী হয় নাই । 
অল্পকাল মধ্যে উভয়ের মধ্যে এক অন্তরজ সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। 

পওহারী বাবার মুন্তিকা-গুহাব সম্মুখে গিয়৷ হ্বামীজী প্রায়ই 
উপবেশন করিতেন। সাধন] সম্পর্কিত নান। সমহ্যার সমাধন এই 

বহুদর্শী মহাপুরুষের নিকট হইতে তিনি জানিয়! নিতেন । 
এক একদিন স্বামীজীর হৃদয়ে জাগিয়! উঠিত প্রবল আলোড়ন। 

তাইতো, প্রভূ রামকৃষ্ণের এতো! কৃপা, এতো শ্বেং তিনি লাভ 

করিয়াছেন । কিন্তু কই, অধ্যাতুজীবনের পরম সম্পদ তে। আজ অবধি 

তাহার করায়ন্ত হইল না? কোথায় মোক্ষপথ? কেদিবেতাহার 

পথ-সন্ধান ? 

০১০, 



পওহারী বাবা 

অধ্যাত্মজীবনের স্থিতি হওয়ার আগেই গুরুর পরমাশ্রয় স্বামীজী 
হারাইয়াছেন। এবার কোথায় কাহার কাছে দিগদর্শন মিলিবে, সেই 
চিন্তায়ই তিনি অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। 

আশার আলোক এক একবার অন্তরে ঝলকিয় উঠে । উচ্চকিত 

হইয়। উঠেন--তবে কি অবস্থান্তরের মধ্য দিয়া ঠাকুরই তাহাকে 
গাজীপুরের এই মহাত্মার পদপ্রান্তে আনিয়া! ফেলিয়াছেন ? 

বড় দুর্ববার আকর্ষণ পওহারী বাবার। ভক্তি, যোগসাম্থ্য আর 

জানের অপরূপ সমন্বয় এই মহাঁপুরুষের সাধনায় । শ্বামীজীর হৃদয়ে 

তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিল, পওহারী বাবার চরণতলে বসিয়াই গুরু 

করিবেন তিনি মোঁক্ষসাধন] || বিশেষ করিয়! বাবাজ/র কাছ হইতে 

নিগুড় োগ সাধন গ্রহণ করিয়1 হইবেন কৃতার্থ। 
প্রীর্থন নিবেদন করার সঙ্গে সঙ্গেই বাবাজী তাহার ভার নিতে 

সম্মত হইলেন । কিছুদিন পরে যোগদীক্ষার নির্দিষ্ট দিন সমাগত হইল। 

স্বামীজীর অন্যতম চরিতকার শ্রীপভোন্দ্রনাথ মজুমদার এ সময়কার 
এক চিত্র দিয়াছেন, 

“গভীর নিশীথে স্বামীজী পওহারী বাবার গুহায় যাইবার জন্য 

প্রস্তুত হইলেন। "শ্রীরামকৃঞ্জ না পওহারী বাবা £ এই কথ] মনে 

উদয় হইবামাত্র তাহার হৃদয় দমিয়া গেল। বিহ্বল হৃদয়ে সংশয়- 

ঘন্বালোড়িত চিত্তে বিবেকানন্দ ভূমিতলে বসিয়া পড়িলেন ৷ শ্রীরাম- 

কৃষ্ণের অসীম কৃপা, গভীর ভালবাসা, সন্সেহ ব্যবহার, পর্য্যায়ক্রমে 
উদ্দিত হইয়া তাহার ব্যথিত চিত্ত আত্মধিকারে ভরিয়া উঠিল । 

"সহসা! তীছার অন্ধকারময় কক্ষ দিব্যালোকে উত্তা্িত হইয়! 
উঠিল। ন্বামীজী অশ্রসজল নেত্র তুলিয়া! দেখিলেন, তাহার (০০, 

আদর্শ দক্ষিণেশ্বরের সেই অদ্ভুত দেব-মানব সম্মুখে দাড়াইয়। 

উজ্বল আয্ত নেত্রঘ্বয়ে স্েহসকরুণ-বযঘিত ভগ্ন | ও 

বাক্স্ফুত্তি হইল না, প্রহরকাঞ্জ প্রস্তরমুত্তির মত ডূমিতলে বসিয়া 
ঝলহিলেন। গ্রাভাতে শ্রীরামকু্চের এই অদ্ভুত দর্শন তিনি মন্ত্র 

টেক 



ভারতের সাধক 

দৌর্ধল্য বলিয়া! উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়! আগামী রজনীতে পুনরায় 
পওহারীবাবার নিকট যাইবার স্বল্প করিলেন। সেদিনেও সেই 
ূর্বদৃষ জ্যোতির্ধয় মুন্তি তেমনিভাবে তাহার সম্পুখে দীড়াইয়। ! 
এইক্দপে সপ্তবিংশুতি দিবুক্র অতিবাহিত হইলে পর, একদিন মর্ম 
বেদনায় ভূম্যবলুঠিত হইয়া আর্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'না, আমি আর 
কাহারও নিকট গমন করিব না হে রামকৃষ্ণ! তুমিই আমার একমাত্র 
আরাধ্য, আমি তোমার ক্রীতদাস! আমার এ আত্মহার৷ দৌর্ববল্যের 
অপরাধ ক্ষম! করো প্রভো !" 

শেষ পধ্যস্ত এই যোগদীক্ষা গ্রহণ কর। ঘটিয়া উঠে নাই, কিন্তু 
পওহারীবাবার পুণ্যময় সঙ্গ ও তীহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ তরুণ স।খক 
বিবেকাশন্দের জীবনে সেদিন এক বিরাট প্রভাব [বস্তার করে। 
অশান্ত হৃদয়ে আনয়ন করে শান্তির প্রলেপ। 

স্বামীজীর একনিষ্ঠা শিষ্যা, নিবেদিত। এ জম্পর্কে লিখিয়াছেন, 
“ইশিই সেই সাধু ধাহাকে স্বামীজী চিরকাল শ্রীরামকৃষ্ণের নীচেই 
আঙন দিতেন। তথায় (গাজীপুরে) তিনি যে অমূল্যধন লাভ 
কঙ্গিলেন, তাহ! অপর সকলের সহিত একত্রে সম্তোগ করার জন্য তিনি 
হুই মাস পরেই ফিরিয়৷ আসিলেন।" 

সাধন ভজনের নিষ্ঠার উপরই বাবাজী সববধিক গুরুত্ব আরোপ 
কারতিন!। বলিতেন, “যন সাধন তন্ পিদ্ধি'--অর্থাৎ সিদ্ধি আর 

সিদ্ধির উপায়, এ দুই-ই সমান আদরের । শেষ বয়ূস অবধি তাহার 

নিজ জীবনে এই তত্ব প্রতিফলিত হইতে দেখা গিয়াছে। 
ভক্তি-সাধন] ও ধোগসিদ্ধির উচ্চ চুড়ায় আরোহিত বাবাজীর 

দিনচরয্যায়, ইউবিগ্রহের সেব! পুজায়, এক দিনের তরেও কোন ক্রি 
7 শৈথিল্য কেহ কখনো দেখে নাই। ইফ্দেব রামচন্দ্রজীর পূজায় 
ঠাছার যে অপার নিষ্ঠা ছিল, তাত্্রকুণ্ড মার্জনের মত নগণ্য কাজেও. 
সই নিষ্ঠা ফুটিয়া উঠিত। 
১, 



পওহারী বাবা 

কুর্থার আশ্রমে দূরদূরান্ত হইতে উপনীত হয় অগণিত মুমুক্ষ 
সাধক ও পুণ্যকামী দর্শনার্থী! আর বাবাজী থাকেন সাধনগুহার 
অন্রান্তরে, গৃহপ্রাচীরের অন্তত্নালে উপবিষ্ট। সেখান হইতে মধুর কণ্ঠে 
সবাইকে উপদেশ বর্ষণ করেন। বলিতে থাকেন, “বাবা, তোমরা যোল 

আনা বিশ্বাস ক'রো শ্রীভগবানকে | সব কিছুতে নির্ভর ক'রে! ভার 
ওপর, স্থির শান্ত হয়ে বসে থাকো। মীল্জ্ণীরী ধেমন আপন ন্নেহে তার 

শিশুকে টেনে নিয়ে যায়, তেমনি তিনিও নিয়ে যাবেন সবাইকে তার 
নিরাপদ আশ্রয়ে ।" 

সর্ব পশলা মা-হইলে সর্ধ্বময় প্রভুর দর্শন কখনে! মিলে নাঁ_ 
এই পরম তব্টি বাবাজী ঝারকর-.ভক্তদের অন্মুখে তুলিয়া ধরেন। 
ভাবগদগদ কণ্টে বলেন, “হনদয়প্রভ ভগবান যে হচ্ছেন অকিঞ্চনের 
ধন। তাদের কাছেই তিনি ধর! দেন, তুচ্ছতম জাগতিক বস্তি 
অধিকার করার ইচ্ছাকেও যার! দিয়েছে_বিসঞ্জন। ধারা নিজের 
আত্মাকে পথ্যন্ত আমার বলে ভাবতে চায় না, চায় ন। এই বিশ্বপ্রপঞ্চের 
কৌন কিছু--তারাই প্রভুর পরমাত্মীয় ৷” 

. আত্মত্যাগের উপমা দিতে গিয়া! পওহারী বাধা ভরতের কথ! 
টানিয়। আনিতেন। কহিতেন, “এ দাঁস লক্ষণের চাইতে ভঃতের 

প্রেমভক্তিকে আরো! বড় বলে মনে করে। রাঁমঙী ধনে যাচ্ছেন, 
লক্ষণ বলে বস্লেন-- দাদাকে ছাড়। তিনি প্রাণে কাচবেন শা। তিনিও 

বনবামী হুলেন। ভরতকে রাম আদেশ দিলেন, ভুমি আমার হয়ে 

রাজ্য পালন করতে থাকে] ভরত তখনি তা করলেন শিরোধার্য। 

বল্পেন--“বেশ, মহারাজ, তাই হবে। আপনার বিচ্ছেদে দি আমার 

প্রাণও যায়, তবুও আমি এই কর্তব্য সাধনই করবো৷। আমার নিজের 
ইচ্ছেকে বিমজ্জন দিয়ে আপনার ইচ্ছে অনুযায়ীই চালিয়ে যাবে! এই 

রাঞ্ব। সকলের কটুক্তি সয়েই তা করবে।।' ভরতের এই আগই 
তো হচ্ছে আষল আত্মত্যাগ । তার সাঁধন ছিল উচ্চতম স্তরের- পড় 
ইচ্ছানুসারে "নিজের লব ইচ্ছা! িনি দিয়েছিলেন বিসজ্জন।” 
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ভাৰতের পাধক 

পওহারী বাবাকে একবার প্রশ্ন কর! হয়, “বাবাজী মহারাজ, 
'আপনি ঈশ্বরপ্রাপ্ত মহাপুরুষ__যোগবিভূতিসম্পন্ন বিরাট সাধক । অথচ 
আপনি কেন রথুনাথজীর পৃজার খুঁটিনাটি নিয়ে, হোমকণ্ম্ম ইত্যাদি 
নিয়ে, এত ব্যস্ত হয়ে পড়েন? আপনি সর্ধবকর্ম্নের অতীত-_-আপনার 
কেন নবীন সাধকদের মত আচরণ ?” 

বাবাজী শাস্তন্বরে উত্তর দিলেন, “সব সাধকই নিজের কল্যাণের 

জগ্য কণ্ম করবে, এটা আপনারা ধরে নিচ্ছেন কেন? একজন কি 
অপর কারুর জন্য কমন উদ্যাপন করতে পারে ন! ?” 

নিরভিমানতার মুলকে পওহাঁরী বাঁবা এমন করিয়াই উৎপাটন 
তৃরিয়াছিলেন যে, কাহাকেও সাক্ষাংভাবে উপদেশ দিতে ব! শিশ্ুতে 
ব্পণ করিতে সহজে তিনি রাজী হইতেন না। আচধ্ের পদ বা 

ম্্যাদাকে সতর্কভাবে এড়াইয় 1 চল। ছিল তাহার চিরদিনের অভ্যাস। 

তবে কখনে! কখনে। কথা বা আলোচনা প্রসঙ্গে তাহার হ্ৃদয়দ্ধার উদুক্ত 

হইয়; যাইত, আর আশেপাশে ছড়াইয়! পড়িত সাধনসমুজ্জল জীবনের 
রতুরাজী | 

স্বামী বিবেকানন্দ একবার প্রন্ম করেন “বাবাজী, সাধন! ও সিদ্ধির 

এই বিপুল এই্ব্য নিয়ে আপনি কেন জগতের কাছ থেকে এমন ক'রে 
লুকিয়ে থাকবেন? কৃপা ক'রে আপনি গুহা থেকে বেরিয়ে আনুন, 
মানব সমাজে ছড়িয়ে দিন আপনার অমূল্য অবদান” 

বাবাজীর আননে খেলিয়! বায় চকিত হাসির ঝলক। স্বামীজীকে 
তিনি এক হান্ঠরসাত্মুক গল্প শুনাইয়া দেন-- 

একবার একটি দুষ্ট লোক গহিত কাজ করিতে গিয়া ধরা পড়ে। 
গ্রামের সবাই মিলিয়। জোর করিয়। তাহার কাণ কাটিয়া দেয়। 
লোকটির তো৷ মহা! বিপদ! এই কাটা কাণ নিয়া কোন্ লঙ্চায় সে 
লোকালয়ে চলাফেরা করিবে? অবশেষে সে স্থির করিল, জনসমাজে 
আর থাক! নয়, এবার বসবাস করিবে কোন নিভূত স্থানে । 

ব্যাস্ত চর্দ্দের আসন বিছাইয়! লোকটি বনের ধারে বসিয়া “থাকে 



. পঙহারী বাবা 

আর কাহাকেও দেখিলে, চোখ বুজিয়। ধ্যান জপের ভান করে 
বলা বাহুল্য, এই মৌনী, কাণকাট! সাধুর খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িতে দের' 
হয় নাই। দূর দুরান্ত হইতে দর্শনার্থীরা এই নিজ্জন বনে আসিয 
জড়ো হইতে থাকে। 

কয়েক বসর পরে এক ভক্ত যুবক £সখানে আসিয়! উপস্থিত হয় 
মৌনী মহাত্মার আশ্রয়ে থাকিয়া সে সাধন ভঙ্জন করিতে চায়, 
কোনমতেই এই উৎসাহীকে নিরম্ত কর! গেল না। 

কাণকাটা সাধু এবার তাহার মৌন ভঙ্গ করে। মৃদুষ্বরে যুবকটিবে 
বলে, “বৎস, কাল ভোরবেলায় অভীষ্ট তোমার পূর্ণ হবে একখান 
ধারালো ক্ষুর নিয়ে এখানে উপস্থিত হ'য়ে!1৮ 

নির্দেশ মত যুবকটি পরদিন আসিয়া উপস্থিত। কাল বিলম্ব না 
করিয়া সাধু তাহাকে বূনর এক নিভৃত কোণে নিয়া যায়। ধারা 
এক ক্ষুর দিয়া চকিতে ছেদন করে তাহার নাসিকা। তারপর সাম্তবনার 
স্বরে কহিতে থাকে, “ওহে এই পন্থা অনুসরণ ক'রেই আমি এই 
আশ্রমে দীক্ষিত হয়েছি। আজ তোমায় যেমন ক'রে দাঁক্ষা দিলাম 
তেমনি ক'রে তুমিও এবার হতে আর সবাইকে দীক্ষা দাও।” 

যুবকটি ততক্ষণে লজ্জায় ক্ষোভে মাটিতে মিশিয়। গিয়াছে চূড়ান্ত 
বোকামী সে করিয়াছে। কিন্তু এখন উপায়? কাহারো কাছে এই 
নাসা কর্তনের কধ] খুলিয়া বলারও ঘো নাই | 

কিছুদিন আত্মগোপন করিয়া থাকার পর সেও অপর 'জাধন- 

কামীদের এমনিভাবে দীক্ষা দিভে থাকে । অচিরে গড়িয়া! উঠে একদুর 
বিস্তারী নাককাটা সাধুসম্প্রদায়।-. 

গল্প শেষ হয়। বাবাজী হাসিয়া স্বামীজীকে কহেন, "বাবা, এ 
দাঁসকেও কি এমনিতর এক সম্প্রদায়ের প্রবর্তক হয়ে বসতে হবে ?” 

স্বামীজী অনুযোগ দিয় বলেন, “বাবাজী মহারাজ, ভগবং কৃপায় 
আপনি এমন বিরাট এঁশী শক্তির, এঁশী প্রেমের অধিকারী । ভবে 
€কেন প্রকাশে হ্ীবের কল্যাণে আপনি অবজীর্ণ হাবন না?” 
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ভারতের সাধক 

শান্ত, দূঢ় কণ্ঠে পওহা'রীবাবা! উত্তর দেন, “বাব| কি তবে একথাটা 
ভাবতে পারেন ন| যে, শরীর"নিরপেক্ষ হয়েও একটা মন তার 

চারদিককার অগণিত মানব-মনকে প্রভাবিত করতে পারে ? দেখাতে 

পারে সত্যকার কল্যাণের পথ ?? 

১৩০৫ জনের জৈ।ঠ্ঠমীস। রাত্রি সবে শেষ হইয়াছে । প্রত্যুষের 
আকাশ গাত্রে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে উদয়াচলের রক্তিম আভা! । 

ভক্ত ও সেবকেরা প্রাতঃস্নানের জন্য তোড়জোড় করিতেছেন। হঠাৎ 

দেখা গেল, আশ্রমের ভিততরকার যে প্রকোষ্ঠ গ্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া 

বাবাজী নিজেকে আড়াল করিয়া বাখিয়াছেন, তাহ! হইতে প্রচুর ধূম 
তি হইতেছে। 

* সকলে মহা! ব্যস্ত হইয়! পড়িলেন। অস্তর্কতাঁর ফলে ঘরে আগুন 
লাগে নাই তে! 

দুই একটি ভক্ত রাত্রি থাকিতেই শয্যা ত্যাগ করিয়াছেন । তাহারা 
কহিলেন, যে ঘর হইতে ধুম নির্গত হইতেছে তাহার পাশেই বাঁবাজীর 
ঠাকুর ঘর। সেখানকার চন্দন-ঘষা এবং পুজার আয়োজনের শব্দ 
তাহাদের কাণে আসিয়াছে । মনে হইতেছে, বাবাজী মহারাজ আজ 

বিশেষ কোন সন্ল্লিত পূজার অনুষ্ঠানে ব্যগ্ত। আর সে কাজ শুরু 
হইয়াছে রাত্রি হইতে । তবে তিনি, যে নিরাপদে আছেন তাহাতে 

সন্দেহ নাই। 
দেখিতে দেখিতে ধূমরাশি চারিদিকে ব্যপ্ত হইয়া! পড়ে। 

আঁশ্রমিকের1 আঙিনায় জড়ো হইয়াছেন। গ্রাম হইতে বহু ভক্ত ছুটির! 
আসিয়াছে। সবারই চোখে মুখে আতঙ্কের ছায়। ধাবাজীর হোমের 
ধোয়া এতো নয়। নিশ্চয়ই ভিতরে অগ্নিকাণ্ড শুরু হইয়াছে । 

পওযায়ীবাবার আদেশ ব্যতীত আশ্রমের অভ্যন্তরে কাহারে! 
প্রবেশ করার ধো নেই। কিন্তু রাবাজীর সেবক ও ভ্রাতুম্পুত্র বদরী- 
প্রসাদ আর বেশীক্ষণ স্থির থাকিতে পারিলেন-ন1। পার গৃহের 
হি" 



পওহারা বাবা 

ছাঁদে উঠিয়। তিনি নীচের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে 
অজান। আশঙ্কায় তাহার হুদয় কীপিয়। উঠিল। একি! সার! পূজার 
গৃহই যে দাউ দাউ করিয়া ভ্বলিয় উঠিম্নাছে। 

কিন্তু এ সময়ে বাবাজী মহারাজ কোথায়? তাহাকে তো দেখ! 

যাইতেছে না! অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে বিপন্ন হন নাই তো? 
বদরীপ্রসাদ চীৎকার করিয়া কহিলেন, “মহারাজ, আপনি কোথায় 

নিরাপদে আছেন তো! ? কৃপা করে আমাদের একবার ভেতরে ঢুকতে 
আজ্ঞ। দিন। এ আগুন এখনি নিভিয়ে ফেল্ছি।” 

কিন্তু বাবাজীর কোন সাড়াশব্দই নাই। বরদীপ্রসাদ উদ্ভ্রান্ত 

অবস্থায় বহিবর্বাটির আলিসার সম্যুখে পায়চারী করিতেছেন । কি 
করিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন ন|। 

এমন সময়ে ভীত চকিত নেত্রে দেখিলেন, পওহারীবাব! ধীর 

পদক্ষেপে অঙনে আসিয়! দাড়াইয়াছেন। সন্ভস্নাত মহাপুরুষদের দর 

কেশরাশি সারা পৃঠদেশে আলুলায়িত। ধে আলখাল্প! বারা! দেহ সর্বব 

'সময়ে আবৃত থাকে তাহ! আৰ উন্মোচন করিয়া কাধে ফেলিয়াছেন। 
কোমরে জড়ানে। রহিয়াছে কুশ্রজ্ছুতে বাঁধা এক ফালি কৌপীন। 

অগ্নির আভায় উদ্ভাসিত হইয় উঠিয়াছে বাবাজী মহারাজের, মুক্তি। 
স্বঠাম, সুমু্নত দেহুথানি ঘুতে বিলেপিত হুইয়। চক্চক্ করিতেছে। 

নির্বাক, নিষ্পন্দ হুইয়। তিনি দীড়াইয়া আছেন। বড় রহস্যময়, বড় 

মহ্মিময় তাহার এ মুগ্ডি। 
কমগুলু হাতে নিয়া বাবাজী ধীরপদে অগ্নির লেলিহান শিখা 

নিকটে আসিয়া দাড়াইলেন। আকাশের দিকে কিছুক্ষণের জন্য 

করিলেন দৃষ্টিপাত। সম্মুখে আগাইতে যাইবেন এমন সময় সেবক 
বদরীপ্রসাদ দূর হইতে আকুলম্বরে কাদিয়া উঠিলেন। 

একবারের জন্য তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বাবাজী অবলীলায় 
প্রবেশ করিলেন সেই জলন্ত কক্ষে। 

সকলেই ব্যাকুলভাবে আগাইয়া আদিয়া দেখিলেন সে মর্ঘাত্তিক 
ভাঃ সাঃ (*) ১৪ 8৪8 
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দৃশ্য । কাহারো আর বাক্স্ফুত্তি হইল না। প্রত্যক্ষদন্শাদের মুখে এ 
দৃশ্যের কথা শুনিয়া ভক্ত গগ্নচন্দ্র রায় লিখিক্নাছেন-- 

“পওহারী বাবা হোমকুণ্ডের সম্মুূথে কম্বলের আসনে উত্তর মু 
হইয়া পল্মাসনযোগে মগ্ন আছেন ও তাহার পবিত্র দেহ অগ্নিশিখায় দ' 
হইতেছে। হস্তের অবলম্বন “আশা”, কাষ্ঠের ঘোগদণ্ড, নিকটে শ্থাপিঘ 
রহিয়াছে । চতুদ্দিকে ঘুতের কলস, ভাগ, কপুর, ধুপধুনা এবং নানাবি 
হোমের দ্রব্য সকল সজ্জিত রহিয়াছে । ভক্ত ভৃগুনাথ এই দৃ 
দেখিবামাত্র অধীর হুইয়া উচ্চৈ:ন্বরে কাদিয়া উঠিলেন। তখন আর' 
অন্তান্য লোক সকল সেখানে গিয়! উপস্থিত হইলেন । দেখিতে দেখিতে 

মহাযোশীর ব্রহ্মরন্ত্র বিদীর্ণ হইয়া গেল। পুরাকালের শরভঙ্গ খর 
প্রভৃতির ম্যায় সাধনাস্তে অভীষ্ট বস্তু লাভ করিয়া শ্বকৃত হোমাগ্রিতে 
দেহ বিসজ্ঞ্বনপূর্ববক হাযোলী মহাধামে চলিয়। গেলেন ।” 

“ মহাখত্বিকের জীবনযজ্ঞ অনেকদিন আগেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে 
আত্মজ্ঞানের আগুনে সর্ববসংস্কীর হইয়াছে ভম্মীভূত। এবার তা 
নিজেই মরদেটি নিজের রচিত হোমকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন 
,জীবনলীলার উপর টানিয়া দিলেন চিরবিরতির -যবনিক1। 

গাজীপুর .অ অঞ্চলের সহস্র সহত্র মানুষ হারাইল তাহাদের এ' 
পরমাশ্রয়কে। অগণিত ভক্ত ও সাধকের অন্তরে নামিয়! আসি। 

শোকের কষ্ছায়]। 
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নানা তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রচ্মচারী বেণীপ্রসাদ সে-বার 
রামেশ্বরে আসিয়া পৌছিয়াছেন। মন্দির-চত্বরে পা দিয়াই হৃদয় তাহার 
আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া! উঠিল। ভারতের শৈব সাধকদের এক মহাতীর্ঘ 
এই. রামেশ্বর। ছ্বাদশ জ্যোতিলিঙ্জের অন্তম। দেবাদিদেবের এই 
পুণ্যময় জ্রতীক দর্শনের নের ইচ্ছা বেনীমাধবের বহুদিন যাবত রহিয়াছে। সে 

ইচ্ছা এবার পূর্ণ হইল 
আরো মহ! আনন্দে কথা--প্রভু রামেশ্বরের মন্দির খিরিয়া আজ 

সমারোহের অন্ত নাই! বিশেষ পুণ্যযোগ উপলক্ষে এক বৃহৎ মেলা 
এখানে অনুষ্ঠিত হইতেছে । দূর দূরান্ত হইতে আসিয়াছে পুণ্যার্থী 
হাজার হাঁজার নরনারী। হাসি, আনন্দ, নাচ গানে চাক্সিদিক ভরপুর । 
মাঝে মাঝে গগন কীপাইয়া জনসংঘ হইতে উদ্খিত হইতেছে রামেশখর 
মহাদেওজীর জয়ধ্বনি | রঃ 

বেণীপ্রসাদের মনপ্রাণ ভরিয়1 উঠিয়াছে। ধুল। পায়ে তাড়াতাড়ি 
সোপান বাহিন়1 উঠিয়! দেবদর্শন করিলেন। তারপর সানি-তপ"ণ শেষে 
মন্দিরের জগমোহনে গিয়া বসিলেন বিশ্রামের জন্য | 

ক্ষুধার উদ্রেক খুবই হইয়াছে, গতকাল হইতে এক টুকরা ফল ব। 
একমুষ্তি অন্ন জোটে নাই! অযাচকবুত্তি অবলঘ্বন করিয়া আছেন, 
তাই কাহারে! কাছে খান্ভ চাছিবেন ন! | যাহা করেন বাবা রামেশ্বর-- 
এই ভাবিয়া দেয়ালে হেলান দিয়! বসিলেন। দেহ বড় শ্রান্ত, নয়ন 

শীত্রই যুদিয়া আসিল । 
“বেদীপ্রসাদ, বেটা কীহে চুপচাপ ব্যয়ঠে হয়ে হো৷? বহু ভুখ লাগি 

হায় ন11”-_শোন! গেল পাশের অলিন্দ হইতে গন্তীর কের আওয়াজ। 
থতমত খাইয়া বেণীপ্রসাধ নয়ন মেলিফেদ । তাই তো, এ বিদেশ 
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বিভূঁই-এ তাহার নাম ধরিয়া এমন করিয়া কে ডাকিল! ক্ষুধার্ত 

কিনা, সে কথাই ব| এমন স্নেহভরে কে জিজ্ঞাসা করিতেছে ? 

এবার সম্মুখে আসিয়৷ ধাড়ান এক বিরাটাকার উলঙ্গ সন্ন্যাসী । 
মানুষ নয়, এ যেন মৈনাক পর্ববত ! বেশীপ্রসাদ বিস্ময় বিমুঢ় হইয়। 
চাহিয়া আছেন, মুখে একটি কথাও সরিতেছে না। 

সন্ন্যাসীর চোখে মুখে প্রসন্নতার ছাপ। কমগুলুতে হাত দিয়! ছুইটি 
স্বপর্ক বেল বাহির করিয়া দিলেন। কহিলেন, “বেট, ইহ ফল তো 

পুলে খা লো।” 

ক্ষুধার তীব্রতা অস্বীকার করার উপায় নাই। তাছাড়া, এই 

ভীগাকীয় সঙ্ন্যাসীর প্রদত্ত বস্তু প্রত্যাখ্যান করার সাহসই বা কই? 

বেণীপ্রসাদ অঞ্জলি পাতিয়। ফল দুইটি গ্রহণ করিলেন। ভোজন শেষে 

শুরু হইল অন্তরঙ্গ আলাপ । সে আলাপের মম এইরূপ ঃ 
“বেটা, তুমি আমায় চিনতে পারোনি, কিন্তু আমি তোমায় ঠিকই 

ডিনেছি। আমি যে এই তীর্থে তোমার জন্যই এ ক'দিন অপেক্ষা 

ক'রছি। কাল তোমায় দীক্ষা দিয়ে তবে আমার ছুটি।” 
“কিন্তু বাধা, আপনাকে ধে আমি চিনতে পারছিনে। কৃপা করে 

আপনার পরিচয় দিয়ে এ অধমের কৌতুহল নিবৃত্ত করুন।” 

“বেশীপ্রসাদ, কনৌজে তোমার বাড়ী কিনা?” 
*আজ্ে, হ্যা 1৮ 

“তোমার পিতা জীবেশ্বর তেওয়ারীর কাছ থেকে হিমালয়-তরাই'র 

এক মহাত্সা তোমায় নিয়ে গিয়েছিলেন--এতকাল তিনিই ছিলেন 

তোমার শিক্ষাপ্ডরু তাই নয় ?” 
“মহারাজ অন্তর্ধ্যামী | যা বলছেন তা ঠিক ।” 

“বিঠৌরে দেহত্যাগ করার সমষ সেই মহাত্বা কি বলে যান নি] 

সসতুমি রামেশ্বর ভীর্ঘে পাবে তোমায় দীক্ষাপ্ডরুর সন্ধান, লাভ করণে 

ঈপ্দিত দীক্ষা 1) 
বেনীপ্রসাদের ধ মনে পড়িল। সর কথ! বর্ণে বর্ণে সত্য 
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রামেশ্বরেই তো! তীহার দীক্ষালাভের কথা । এযে তিনি এতদিন 
ভুলিয়াই ছিলেন। কিন্তু কে এই ভীমভৈরবকাস্তি সন্ন্যাসী ! এত কথা 
ইনি কি করিয়া জানিলেন ? ইনি যে মহাশক্তিধর, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। কিন্তু, ইনিই কি তাহার চিহ্নিত গুরু? ই'হারই কাছে নিতে 
হইবে দীক্ষাবীজ ? ইহাই কি ঈশ্বরের নির্দেশ ? 

সন্ন্যাসী এতক্ষণ দড়াইয়া ঠাড়াইয় মৃছ মধুর হাঁসিতেছিলেন। 
এবার কহিলেন, “বাচ্চা, তোমার শিক্ষাগ্ডরু মহাত্মাজী আমায় সনির্বন্ধ 

অনুরোধ জানিয়ে গিয়েছেন তোমায় আশ্রয় দেবার জন্য । কাল 

প্রত্যুষে রয়েছে অতি শুভ লগ্র। সমুদ্রে গান ক'রে তুমি তৈরী থেকো। 
আমি তোমায় দীক্ষ1! দেবে1।” 

পরদিন একদল প্রবীণ সন্ন্যাসীর সমক্ষে বেণীপ্রসাদের দীক্ষা সম্পন্ন 

হইয়া গেল। স্থগৌর স্থৃঠাম তনু, তেজদীপ্ত এই তরুণ ব্রহ্মচারীকে ষে 
একবার দেখে, সেই বোধ করে অপূর্বব আকর্ষণ। অচিরেই ভিনি 
মেলা প্রাণে সুপরিচিত হয়ে উঠেন । 

ই নবদীক্ষিত সন্প্যাসীর নাম হইল ত্রিপুরলিঙ স্বামী । 
পরদিন দীক্ষাঁদাত। স্যাসী বেদীপ্রসাদকে এক নিভৃত স্থানে নিয়! 

গেলেন । প্রশান্ত স্বরে কহিলেন, “বেটা, এবার থেকে কিন্তু শুরু হলো 

তোমার: নূতন জীবন। যে বীজ তোমার সাধনসত্তায় রোপিত হ'লো, 
কালে ত। হয়ে উঠবে মহীরুহ ৷. একান্ত নিষ্ঠায় এই বীজ জপ ক'রে 
বাবে। যে নিগুঢ় সাধনপ্রণালী দেওয়া হোল তা মনপ্রাণ দিয়ে করবে 
অনুসরধ। আশীর্বাদ ক'রছি, তুমি আত্মকাম হও |” 

রামেশ্বরের সেদিনকার এই ভীমকার জন্ন্যাসী হইতেছেন ভারত" 
বিশ্রুত মহাযোগী ব্ৈলগস্ামী ৷ উত্তরকালে কাশীধামের সচল বিশ্বনাথ 
নামে বিনি পরিচিত হইয়া উঠেন। ৫. উর, 

রামেশ্বরের সেদিনকার মেলাক্ষেত্রে, বেীশদাদের কাছে স্বানীনী 
নিজেই.কুপা করিয়া আসিয়া উপস্থিত হ্ন। তরুণ সাধকের জীবনে 
এই মহামক্ন্যাসী আবিভূতি হন এক চলমান এঁী আপীর্ববাদয়পে 
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নব দীক্ষিত এই বেপীপ্রসাদ উত্তরকালে পরিচিত হন যোগী 
জরিপুধলিঙ্গ স্বামী নামে । ঢাঁকার উপকণ্টে, স্বামীবাগে অধিষ্ঠিত হইয়া 
এই মহাস্সা অর্ধ শতাব্দীরও উপর তীহার কৃপারম্মি বিস্তারিত করেন, 

লীলাময় জীবনে প্রদর্শন করেন যোগবিভূতির অজশ্র ইন্দ্রজাল। 
শত শত নরনারী তাহার কল্যাণ স্পর্শে উজ্জীবিত হইয়া উঠে, প্রাপ্ত 

হয় অধ্যাতুলোকের দিগদর্শন | 

কনৌজের জীবেশ্বর তেওয়ারী ছিলেন এক মহ? ভাগ্যবান ব্যক্তি । 

শাস্্রবিদ্ ও সাধননিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয় তাহার খ্যাতি ছিল। বু রাজা 
মহারাজা তাহাকে গুরুর মত মান্য করিতেন। ইহাদের দান ও 

পৃষ্ঠপোষকতায় তেওয়ারীজীর সমৃদ্ধি দিনের পর দিন বাড়িয়া চলে ! 
কয়েক লক্ষ টাকার ভূসম্পত্তির তিনি অধিকারী হন । 

ভগবত-সাধ্ননা, সামাজিক মর্ধ্যাদ। ও বৈষয়িক সমৃদ্ধি, কোন দিক 

দিয়।ই জীবেশ্বর তেওয়ারীর জীবনে অভাব কিছু নাই। লক্ষী মন্ত এই 

মানুষটির গুহে পুজা অঙ্চনা, দানধ্যান সর্বদা লাগিয়াই আছে । কখনে। 
কোন পুণ্যযোগ উপশ্থিত হইলেই তেওরীজীর উৎসাহের সীম' 

থাকে না, পত্ী শিউ-পিয়ারীকে সঙ্গে নিয়! ভাঁ্থধর্্ম করিতে বাহির 

হইয়! পড়েন। 

সেবার তীর্থরাজ প্রয়াগে মাঘমেলার উত্সব চলিয়াছে। কল্পবাস ও 

সান তরপণ উপলক্ষে তেওয়ারী দম্পতি সেখানে গিয়া উপস্থিত | 

হরিপিয়ারী তখন আসক্প্রসবা। কিন্তু তাহ! হইলে কি হয়, পুণ্যের 
লোভ হার বড় প্রবল। এ হ্ুযোগ তিনি ছাড়িতে রাজী নন। 

স্বামী স্প্রী উভয়ে মিলিয়। স্থির করিলেন, ভ্রিবেণী সঙ্গমে তাহারা 
একমাস কাটাইয়া৷ আসিবেন। 

ভপ তপ, স্নান তর্পণে পরম আনন্দে দিন কাটিতেছে। চারিদিকে 
সাধু সঙ্গ্যামী ও পুণ্যার্থীর ভীড়। প্রতি জমায়েতে চলিয়াছে ভাঙারার 
উত্দব ছল্লোড়। 
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রোজকার পৃজ| পাঠ শেষ হইলেই জীবেশ্বর তেওয়ারী সাধুদের 
জমায়েত ও আখড়ায় মনের আনন্দে ঘুরিয়া বেড়ান । সেদিন হঠাৎ 
ঝুসির তটে এক পূর্ববপরিচিত মহাত্মার সাথে তাহার দেখা। ইনি 
এক বিশিষ্ট ঘোগী! বনুপুর্বে, কি জানি কেন জীবেশ্বর তেওয়ারীর 

উপর তাহার কৃপাদুষ্টি পড়িয়াছিল। তাই এতদিনের ব)বধানেও আজ 
অবধি তিনি তাহাকে ভূলিতে পারেন নাই। 

বিশ বংসর আগেকার কথা। কনৌজের প্রাসাদোপম ভবনে 

জীবেশ্বর একদিন বসিয়া আছেণ। বয়স্যাদের সঙ্গে চলিতেছে নান] রঙ্গ 

রসিকতা । এমন জময় জটাজুটধারী, তেজঃপুঞ্ধীকলেবর এই যোগী 
সেখানে আসিয়! উপস্থিত । দর্শনমাত্রেই মনে হইল, ইনি এক উচ্চ 
স্তরের মহাত্মা । 

জীবেশ্বর সসম্মানে তাহার অভ্যর্থনা! করিলেন । বিশ্রাম ও ম্বান- 
তর্পণের পর পুরী মালপোয়। সহযোগে তাহাকে পরিতোবপূর্ব্বক 
ভোজন করানে৷ হইল। 

যোগীবরের নিয়ম আছে কোথাও তিনি রাত্রিবাস করেন না। 

সেইদিনই সন্ধ্যায় স্বাইকে আশীষ জানাইলেন, তারপর প্ররস্তত 
হইলেন স্থান ত্যাগের জনা । 

বিদায়ক্ষণে তেওয়ারীজী যুক্তকরে কহিলেন, “বাবা, আমার পরম 

সৌভাগ্য, আপনার মত মহাত্মার সেবার স্থষোগ পেলাম। কিন্তু মনে 
আমার অভিলাঁধ জেগেছে, আপনাকে বড় রকমের কিছু ভেট 

দিই। শিউজির কৃপায় বিত্তবিষয়ের আমার অভাব নেই। আপনি 
এ থেকে কিছু গ্রহণ ক'রে আমায় কৃতার্থ করুন। আমার ইচ্ছে, 
আপনার সেবার জগ্ত একটা আশ্রম তৈরী কারে দিই। এজপ্ক জমি- 

জমা, টাকাকড়ি ঘা! প্রয়োজন, হুকুম করুন |” 
যোগী হাসিয়া কহিলেন, “তেওয়ারী, বেট।, পরমাস্মা তোমার 

মঙ্গল করুন| ধনের প্রকৃত সন্থাবহার তুমি ক'রতে চাও, এতে] ছাল 
২১৫ 



ভারতের সাধক 

কথ|। কিন্তু বেটা, আশ্রম বানিয়ে একটা বড় সংসারের ঝামেলা আমি 
কেন পোহাতে যাবো], বলতো? তবে হ্যা, তোমার কাছ থেকে দান 
আমি কিছু নেব! কিন্ত যখন তা চাইবো, দেবে তো ?"” 

“বাবা, শিউজীর নামে শপথ ক'রে বলছি, আপনাকে আমার 
অদেয় কিছুই নেই। কি আপনি চান, দয়! ক'রে বলুন।” 

“এখন নয় বেটা, সময় এলে আমার ভিক্ষের কথ! আমি জানাবো । 

পরে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাণ্ড হবে। তখন জানাবো আমার 

ইচ্ছা। আর সে ইচ্ছা পুরণ করার মত শক্তিও পরমাত্মা তোমায় 
দেবেন।” 

অতঃপর বনপথের ঘনায়মান অন্ধকারে যোগী ধীরে ধীরে অদৃশ্য 
হইয়! গেলেন । 

ইতিমধ্যে দীর্ঘ দিন কাটিয়া গিয়াছে । তেওয়ারীজীর ভাগে] 
মাত্মার দর্শন লাভ আর হয় নাই এতদিন পরে আজ হঠাৎ ত্রিবেণী 
সঙ্গমে তীহার সাক্ষাৎ পাইয়া পণ্ডিতের আনন্দের সীম! রহিল ন1। 

সোংসাহে তাহাকে নিজের আবাসে নিয়া আসিলেন। পাগ্ঘঅর্থ দিয়! 
সন্ত্রীক ভক্তিভরে করিলেন অভ্যর্থন ! 

ঘোগীবরের চোখমুখে ফুটিয়! উঠিল প্রসম্নতার দীপ্তি। আশীর্বাদ 
জ্ভাপনের পর কহিলেন, “বেটা, দেখতে পাচ্ছি, তোমরা মলম 

আছে, বেশ আনন্দেও রয়েছে |” 

যোগী একবার হরপিয়ারীর দিকে তাকাইলেন। তারপর স্মিত- 
হাচ্যে কহিলেন “জীবের্থর, তোমায় একট! স্খবর আমি আজ দেবে 

আমার মাঈজী পূর্ণগর্ভা। এই তীর্থরাজ প্রয়াগেই পরমাত্মার কৃপাঃ 
তিনি এক স্থুলক্ষণযুক্ত পুত্র প্রসব করবেন। এ পুত্র হবে অসামাহু 
যোগবিডূতিসম্পন্প মহাপুরুষ । আগামী পরণু মৌনী অমাবস্তার ন্লান 

, এ দিনই মাঈজীর কোল জুড়ে আসবে সেই শিশু।” 
_. স্বামীন্রী উভয়ে আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। টার 
প্রণত হইলেন মহাত্মার চরণতলে | 
ক 
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পের মাতা যাহা বলিলেন, তাহ। শুনিয়া পণ্ডিত জীবেশবর, ও 
হরপিয়ারী চমকিয়া উঠিলেন। 

প্রশান্ত স্বরে তিনি কহিলেন, “বেটা তোমার বোখহয় মনে আছে, 
বহু বংসর আগে কনৌজে বখন আমাদের সাক্ষাৎ হয়, তখন তুমি 
আমায় ধনরতু ভেট দিতে চেয়েছিলে। একটা আশ্রম বানিয়ে দিতে 
উৎসাহ দেখিয়েছিলে ।” 

তেওয়ারী যুক্তকরে কহিলেন, "হ্যা মহারাজ, আমি সে সব কথা 

আজে! ভূলিনি।” 
“আমি তখন বলেছিলাম, তোমার এ ভেট আমি পরে নেব। 

এবার সময় হয়েছে, বেটা। তোমার নবজাত পুত্রকে আমি ভেটরূপে 
গ্রহণ করতে চাই। এই জন্যই প্রয়াগতীর্ঘে আমার আগমন। আশা 
করি তোমার মত ধর্মানিষ্ঠ, পণ্ডিত ব্রা্মাণ তার কথার খেলাপ করবে 

না। এই পুত্র তুমি আমার কাছে উৎসর্গ করবে। একে আমি গড়ে 
তুলবো! আমার যোগসাধনার উত্তরাধিকারীরূপে 1৮ 

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। পণ্ডিত জীবেশ্বর ও হরপিয়ারীয় মন 
বার বার দ্বলিতে লাগিল আশঙ্কায় ও নিরানন্দবে। 

উভয়ে শিবজীর আরাধন| করিয়াছেন, শিবকল্প পুত্র কামন। 
করিয়াছেন। ভগবৎ কৃপায় এবার যদিই বা সে আশ পূর্ণ হইতে 
যাইতেছে, ভাগ্য তাহাতে বাদ সাধিতে চায়। এমন সন্তান লাভ 
করিয়াও তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবেন না? এ ছুঃখ যে কোথাও 

রাখার ঠাই নাই। 
সন্নযাসীর কথা বারবার তাহাদের মনে আলোড়ন তুলিতে থাকে, 

কোন সাম্তবনাই খু'ঁজিয়া পান না! 

শুভ লগ্নে হরপিয়ারী দেবী মৌনী অমাবস্যার দিন এক অনিজ্ঞ্রা- 

সুন্দর শিশুপুত্র প্রসব করেন। ইরার অব্যবহিত পরেই মহাস্া 
কাষকটি শিষাসক (স্থান আজিয। উপস্িত তল | 
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নবজাতককে কাছে আনা হইলে মহাত্মা জীবেশ্বরকে কহিলেন, 
“বেটা, গীতার সেই পুণ্যশ্লোকটি স্মরণ কর-_শুচিনাং শ্্রীমতাঁং গেহে 
যোগভ্রষ্টাভিজায়তে। এ শিশু পূর্বজীবনে ছিল এক বিশিষ্ট যোগী । 
তোমার ঘরে সে জন্ম নিয়েছে বটে, কিন্তু ভোগৈশ্বর্ের মোহে কোন 
দিনই জড়িয়ে পড়বে ন]। গৃহস্থাশ্রমে এ শিশুকে রাখতে যেয়োন। 
তাতে এর কল্যাণ হবে না। আর শোন, বেটা। তোমার কাছ থেকে 

আজ 'মামি এই শিশুকেই দান হিসাবে নিতে এসেছি । আমার হাতে 
একে সপে দাও। পূর্ব প্রতিশ্রুতি পালন কর। 

একদিকে সত্য পালন, ধর্্মরক্ষা। অপর দিকে পুত্রন্মেহ। পত্বীর 
অশ্রুসজল নয়নের দিকে তাকাইয়! তিনি আরো! বিপদে পড়িলেন। 

কিন্তু উপায় কি? অগ্নিশিখাতুল্য এই সন্ন্যাসীকে প্রত্যাধ্যান করার 
মত সাহস তাহার নাই। তাছাড়া, সারা জীবন একনিষ্টভাবে যে ধর্মকে 

আকড়াইয়া ধরিয়া আছেন, আজ সে ধন্ম হইতে কি করিয়া বিচ্যুত 
হইবেন ? ূ 

নিজ্জের মনকে তিনি দৃ় করিলেন, পত্ঠীর কোল হইতে শিশু পুত্রকে 
টানিয়! নিষ্া, স্থাপন করিলেন সম্যাসীর অঙ্কে । 

এক দৃষ্টে শিশুর দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়] থাকিয়! মহাত্মা তাহাকে 
আশীর্বাদ করিলেন । সঙ্গী সঙ্গ্যাসী শিষ্যদের ক হইতে ধ্বনিত হইল 
পরমাআঁর মহিমাসুচক স্তবগাথ|। 

কিছুক্ষণ পরে মহাপুরুষ এই শিশুকে পণ্ডিতের কাছে ফিরাইয়া 
দিলেন। কহিলেন,«আজ থেকে এর ওপর তোমাদের কোন অধিকারই 
রইল ন|। 'সন্ন্যাসজীবনের জন্য, সর্ববত্যাগী যোশগীজীবনের জন্য, চিরতরে 
এ শিশু চিহ্রিত হয়ে থাকলো। তবে আজ তোমাদের কাছেই একে 
আসিয়! গচ্ছিত রেখে গেলাম । সময় হলেই বৈদিক সংস্কারাদি ক'রে 
প্রকে আমার কাছে নিয়ে যাবে।।' 

অ্্যাসীরা প্রস্থান করিলেন। জীবেশ্বর ও হরপিয়ারী কুটিরদ্বারে 
 ড়াইয়। রহিলেন চিত্রাপিতের যত। 
২৮ 
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প্রয়াগ সঙ্গমের উৎসব ও ধর্মানুষ্ঠান সব শেষ হইয়া! গেল। এবার 
পণ্ডিত জীবেশ্বরকে কনৌজে ফিরিতে হইবে । তখনকার দিনে গোশকট 

ছাড়া অন্য কোন ভাল যানবাহন ছিল না। মালপত্র ও লোকলস্বর 

নিয় দুইটি গাড়ীতে তিনি রওনা হইলেন । 
দুই ধারে গহন বন, মধ্য দিয়া চলিয়াছে অপরিসর দীর্ঘ পথ। 

গোশকট ধীরে ধীরে আগাইয়। চলিয়াছে। 
রত্রির অন্ধকার ক্রমে ঘনাইয়া আসিল। শিশুটিকে কোলে নিয়! 

হরপিয়ারী দেবী নিদ্রায় ঢলিয়া পড়িলেন। তেওয়ারীজীর চোখে কিন্ত 

ঘুম নাই। এই বনপথে চোর ডাকাতের বড় ভয়, তাই তাহাকে সারা 
রাতই জাগিয়! থাকিতে হইবে। 

মাঝে মাঝে তাহার কাণে আসিতেছে গাড়োয়ান, বরকন্দাজদের 

কথাবার্তা ' বেহু বলিতেছে, “রাত্রে কিন্তু এ পথে চল! বড় কঠিন, 
হুদর্য ডাকাতের বনের ঝোপঝাড় হতে কখন যে ঝশপিয়ে পড়ে 

ঠিক নেই।” কেহুব! আন্ফালন করিতেছে “রেখে দে তোর কথা! 

কত ডাকাত দেখেছি, লাঠির চোটে টিটু করেছি কত ব্যাটাকে। 
ভয় কি রে? রোহিলখগ্ডিয়াদের চাইতে কনৌজবালা কি 
কমজোর ? 

কিছুক্ষণ পথ চলার পরই হুঠা্ড শোন গেল হা-রে-রে-রে বিকট 
চীতকার। নিমেষমধ্যে লাঠিবল্লমধারী ডাকাতের পণ্ডিতের গাড়ী 
ঘিরিয়। ফেলিল। 

রোহিলখণ্ডিয়াদের হুটাইবে বলিয়া যে ভৃত্য ও বরকল্দাজের! 
বাহ্বাস্ফো্ট করিতেছিল তাহার! বীরত্ব প্রকাশের আর স্থযোগ পায়, 
নাই। গাড়ীর মৃদু ঝাকুনির কলে অনেকেই তন্দ্রায় ঢুলিতেছিল, 
অতফিত অক্রেমণে আর লাঠিসোটা ধরার অবসর পায় নাই। ফলে 
মুহূর্তে তাহার! ধরাশায়ী হইল। 

ডাকাত সর্দারকে ডাকিয়া জীবেশ্বর কহিলেন “গাখো, মারামারি 
ধ্তাধস্ডির কোন দরকার নেই। আমাদের কাছে ব! কিছু টাকাকড়ি 
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আছে, এখুনি তা দিয়ে দিচ্ছি । কিন্তু বাবা, আছে অতি যশুসামান্যই | 
প্রয়াগতীথে একমাস বাস ক'রেছি সব ষে প্রায় খরচ হয়ে গিয়েছে। 

যা আছে--এই যে, নিয়ে যাও ।” 
টাকাকড়ি বটুয়! সর্দারের হাতে তুলিয়! দিয়া পণ্ডিত আবার 

কহিলেন, “বাব তোমাদের কাছে আমার একটা! অনুরোধ ! সঙ্গে 
রয়েছে একটি নবজাত শিশু। তার জন্য পথে হয়তো কিছু কেনাকাটার 
দরকার হতে পারে। সন্তব হলে, এজন্য দু' চারটে টাকা আমায় 
'তোমর। দিয়ে যেও ।" 

“কই, দেখি তোমার বাচ্ছাকে ?” দস্থ্যসর্দীর আগাইয়া ধায়। 
পন্দ৭ সরাইয়। মশালের আলো ফেলিতেই চোখে পড়ে এক স্থগৌর 

ম্থঠাম শিশু । দেখিলে নয়ন ফিরানে| যায় ন11 
ডাকাতসর্দারের মন ভিজিয়! যায়! সঙ্গীদের দিকে ফিরিয়া বলিতে 

থাকে “ওরে, এ বামুন বড় ধান্মিক। আর চেয়ে গ্ভাখ এই শিশুর 
দিকে। এ যেন এক দেবশিশু। নাঃ বামুনের কোন লোকসান করা 

ঠিক হবে না। তোর! সবাই যা কিছু নিয়েছিস্ সব ফিরিয়ে দে। 
দুরের পথ ওদের যেতে হবে, এ বাচ্চাটার ষেন কোনরকম অস্থবিধা 
ন] হয়। 

তেওয়ারীজী ও তাহার সঙ্গীরা! এতক্ষণে হাফ ছাড়িয়া বাচিলেন। 

যাওয়ার সময় এক ডাকাত সহাম্তে কহিয়া গেল, “ওরে তোদের 

ভাগ্য দেখছি খুব ভাল । এই বাচ্চাটাকে দেখেই কি জানি কেন, 

সর্দার হঠাৎ বদলে গিয়াছে। নইলে কেউ প্রাণ নিয়ে ঘরে ফিরতে 
পারতিস্ নে। বাচ্চাটা! সত্যিই পয়মন্ত | 

কয়েক দিন পর কনৌঞ্জে ফিরিয়া আসিয়া সকলে স্বস্তির নিশ্বাস 

ফেলিলেন। 

জীঘেশ্বর তেওয়ারীর প্রথম ছুই পুত্রের নাম--জীবনারায়ণ ও 
জীবরাম। নবজাত কনিষ্ঠ পুত্রের নাম রাখা হইল বেসীপ্রসাদ 
83৩. 
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শুভক্ষণে তাহার জম্ম । রাশি নক্ষত্রের বিচার করিয়! দেখা গেল, 

শক্তিধর পুরুষ বলিয়। সে খ্যাত হইবে। যদি গৃহে থাকে ও বৈষয়িক 
কম্ধে লিপ্ত হয়, তবে সে বিপুল বিস্ত বিভবের অধিকারী হইবে । আর 
অধ্যাত্মজীবন গ্রহণ করিলে অঙ্ভন করিবে অপরিমেয় যোগসিদ্ধি। 

অসামান্য মহাপুরুষ বলিয়৷ সে গণ্য হইবে । 

পুত্রের বয়স পাঠ বৎসর হইলে তেওয়ারীডী তাহার বিষ্যারন্ত 
করাইলেন। বৈদক দংস্কীর করাইয়া! বথাসময়ে বেনীপ্রসাঙেখ 

উপনয়নও হইল। 8 
বেদ পুরাণে বুুৎপন্তি হেওয়ারী বংশের বড় বৈশিক্ট্য। তাই 

গোড়া হইতেই ছেলেদের অধ্যয়.নর উপর জীবেশ্বর জোর দেন। কিন্তু 

বালক বেণীপ্রসাদকে নিয়াই যত গোল। বইপত্র নিয়! এক দগ্ুও 

সে বসিতে চায় না, সারাদিন ঘুরিয়। বেড়ায় বন-জঙ্গলে আর নদীর 

তরে তীরে ! 

এই সময়ে সেদিন তেওয়াগীজীর গৃহে আসিয়৷ দর্শন দেন পুঝ 
পরিচিত সেই যোগাবর ! সেই যে তাহার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল, 
তারপর দশ বগুপর কাটিয়! গেয়াছে। নহাপুরুষের আর কোন সংবাদ 
এধাবৎ পাওয়া যায় নাই। দর্শনমাত্র স্বামী স্ত্রী তাহাকে অভ্যর্থন। 
করিলেন। পান অধ্য ভক্তিভরে দিলেন। 

মনে মনে উভয়েই কিন্তু গ্রমাদ গণিতেছেন তীর্থরাজ প্রয়াগে 

বসিয়! ষে প্রতিশ্রুভি যোগীবরকে দেওয়! হয়েছিল, এবার তাহাই 

তিনি উত্থাপন করিয্প! না বসেন । 

বালককে স্নেহাশীষ জানাইয়া মহাত্মা জীবেশ্বরকে কহিলেন, 
«পুত্রের লেখাপড়া কিরূপ চল্ছে বল? তুমি নিজে পণ্ডিত, নিশ্চয়ই 
তার বিষ্ঠাভ্যাসের কোন ক্রটি হতে দাওনি !” 

“না মহারাজ, এ ছেলেকে নিয়ে আমি মহাসন্কটে পড়েছি, 
গ্রন্থের পাত সে খুলতেই চায় না। সময় নষ্ট ক'রে হেলায় খেলায় '” 

ঘোগীর আননে ফুটিয়া উঠে মৃদু মধুর হাস্য । কহেন, “তেওয়ানী, 
২২১ 
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পুত্রকে এ পরিবেশে রেখে তুমি মানুষ করতে পারবে না। এখানকার 

মানুষ সে কিন্তু মোটেই নয়। আমি স্থির ক'রেছি, এবার বেণীপ্রসাদকে 

নিয়ে যাবো আমার আশ্রমে । প্রকৃতির কোলে বেড়িয়ে--অরণ্য, 

পাহাড়, উপত্যকায় ঘুরে ঘুরে লাভ ক'রবে সে আত্মপরিচয় । পণ্তিত, 
তোমার ভয় নেই, লৌকিক জীবনে যে শাস্ত্রবিষ্ভার প্রয়োজন, আমার 
কাছে থেকে ভাও সে অঙ্জীন ক'রতে পারবে ।” 

জীবেশ্বর ও হরপিয়ারী বজাহতের মত নিশ্চল হুইয়। রহিলেন & 
একি মর্মমভেদী কথ! তাহার শুনিতেছেন ! 

ঘোগীর মুখভাব কঠোর হইয়া উঠিল। কহিলেন, “জীবেশ্বর তুমি 

্রাঙ্গণ সন্তান, ধন্মননিষ্ঠ আচার্য । ষে প্রতিজ্ঞা আমার কাছে করেছিলে, 
ত1 কি আজ বিদ্যুত হলে, বগুস ?” 

তেওয়ারীজী মুহূর্তে মন শক্ত করিয়। ফেলিলেন । ধর্্পালন তাহার 
জীবনের প্রধান ব্রত। না- প্রতিজ্ঞ। ভঙ্গ কোনমতেই ইনি করিবেন 
না। কহিলেন, প্রভৃ”“আপনার ইচ্ছাই তবে পূর্ণ হোক। এ পুত্র আজ 
থেকে আপনারই হোল ।” 

যোগীবর বেণীগ্রসাদকে নিকটে ডাকিলেন। ন্পেহভরে কহিলেন, 

“বেটা, আমার সাথে যাবে তো তুমি? যেখানে আমরা যাচ্ছি, সে 

এক অপরূপ জায়গা । স্বেচ্ছামত তুমি বেড়াবে বনে জঙ্গলে, উধাও হবে 
প্রান্তরে পাহাড়ে, দেখবে হউ-বেরঙের পাখী আর বনের হরিণ। 
পর্ণকুটিরে আমর! বাস করবে। আর গাইবো। ভগবানের নাম।” - 

বলিতে বলিতে প্রসন্ন মধুর হাসিতে মহ্থাত্মার আনন উদ্ভুল হইয়া 
উঠ্ঠিল। বালকের শিরে স্থাপন করিলেন তীহার কল্যাণ হস্ত তারপর 
ক্ষণপরে নয়ন ছুটি মুদিলেন। 

কি ইন্দ্রজাল আছে এই যোগীর স্পর্শে কে জানে । চঞ্চল বালক 

বেদীপ্রসাদ মুহূর্তে নিশ্চল হইয়া যায়। অন্তরসত্বায় জাগিয়া উঠে পুর্ব 
জন্মাঞ্িত. সান্বিক সংস্কার । ভবাধিষ্ট অবস্থায় যোগীবরের দিকে 

মিনিমেষে গে.চাহিয়া থাকে । 
৮২৯ 



যোগী ত্রিপুরলিঙ্গ 

স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলে ধোগীবরের চরণে লুটাইঘা 
পড়ে। নিবেদন করে, “প্রভু, আপনার আশ্রমেই আমি যাবো, কৃপা 

ক'রে আজই আমায় নিয়ে চলুন।” 
অতঃপর বালক জননীর কাছে ছুটিয়! যায়, নান। প্রবোধবাক্য 

তাহাকে শান্ত করিতে থাকে । 

পিতার সত্যরক্ষার জন্য পুত্রও কৃতসঙ্বল্প। তাই ষে সন্ন্যাসীর 

অনুসরণের জন্য মে ব্যাকুল হইয়াছে । হরপিয়ারীর আপত্তি করার 

আর কোন উপায় রহিলনা । সাশ্রুনয়নে বিধির নির্ব্গ্ধকে তিনি মাথা 

পাতিয়! নিলেন। 

তেওয়ারী-ভবন অন্ধকার করিয়া, সবাইকে কাদা ইয়া রাখিয়া বালক 

বেণীপ্রসাদ সেইপিনই যোগীবরের আশ্রমে চলিয়৷ গেল। 

বড় রমণীয় এ আশ্রম। চারিদিকে পাহাড়ে পাহ্থাড়ে সবুজের 

ঢেউ । কুটরের মন্মুখ দিয়া বহিয়া চলিয়াছে কলনাদিনী োতক্গিনী | 
ভোর হইতে না হইতেই রোজ পাখীর কাকলিতে ধ্বনিত হয় পরম, 

প্রভুর বন্দনা গান। মুগ্ধ কুরঙ্জের মত বেণীপ্রসাদ এ গান কান 
পাতিয়! শোনে, এ স্বীয় দৃশ্যপটের দিকে চাহিয়া থাকে । মন কোথায় 
উধাও হইরা যায় । 

এই বৃদ্ধ যোগীর স্নেহ ভালবাসা ষেমনি মধুর, তেমনি অপাধিব। 
5ঞ্চল বেণীপ্রসাদকে এক দৃঢ় বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলে। 

প্রাতঃন্ানের পর যোগীবরের সেবা! পরিচর্য্যা কিছুটা তাহাকে 
করিতে হয় । তারপরই শুরু হয় ছুটাছুটি। প্রাণবন্ত, চঞ্চল বালক 
কখনে। বনের পশুপাধীর মধ করে বিচরণ, কখনো বা! পাহাড়ীদের 
সাথে তীরধনু নিয়া খেলায় মত্ত হয়। 

প্রকৃতির কোলে, সহজ আনন্দময় পরিবেশে, বেণীপ্রসাদ বাড়িয়া 
উঠিতে থাকে । ধীরে ধীরে শুরু হয় যোগীবরের অধীনে তাহার শিক্ষা 
ও জাধনা। শাস্ত্র পাঠের সাথে প্রাণ্ড হর মহাত্মার সাধন উপদেশ। 

ৰ হ্খ 



ভারগ্ের পাধক 

যোগ-অভ্যাসের মধ্য দিয়। ধীরে ধীরে তাহার আত্মিক জীবনের উন্মেষ 
ঘটিতে থাকে । 

আশ্রমের এই নিভৃত জীবনের বেণীপ্রসাদের প্রায় এপারো বৎসর 
অতিবাহিত হয়। 

অসামান্য মেধা এই তরুণের । একবার বাহ কিছু সে কাণে শুনে, 
স্মৃতিপটে অক্ষয় হইয়া থাকে । উদ্ভাধনী বুদ্ধি ও বিচার বিশ্লেষণও 

তাহার বিল্মঘকর। অনায়াসে যে কোন শান্ত্রবিদ্কে সে পরাস্ত করিতে 

পারে। পুত্রপ্রতিম ছাত্রের এই কৃতিত্ব দর্শনে যোগী মহা পুলকিত 
হইয়া উঠেন। 

বেণীপ্রসাদ অনেকদিন দেশ ছাড়া। মহাত্মার স্রেহচ্ছায়ায় বসিয়া 

পরম আনন্দে তাহার দিন কাটিতেছে, কিন্তু এক একদিন সে বড় 
উন্মন হুইয়! উঠে। মনে পড়ে পিভামাত। ও আত্মপরিজনের কথা, 

খেলার সাথীদের মধুর প্মুতি মাঝে মাঝে মনের কোণে উকি দেয়। 
কনৌজের আবাল্য পরিচিত ঘরবাড়ী, পথঘাটের ছবি, মন উতল 
করিয়া তোলে । 

সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে আশ্রমের বারান্দায় বসিয়া দেশের কথাই 

সে ভাবিতেছিল। মন ক্রমে ভারাক্রান্ত হইয়। উঠিল। 

এ ভাবান্তর যোগীবরের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে নাই। সস্সেহে 
রালককে কাছে ডাকিয়া কহিলেন, “বেটা, আমি ভাবছিলাম, দু'এক 

দিনের ভিতরই তোমায় নিয়ে কনৌজ যাবো। অবশ্ঠ, তুমি যদি 
ইচ্ছে কর আজও আমর। রওন1 হতে পারি। আমার দিক দিয়ে প্রস্তুত 

হতে কোন অস্তুবিধা নেই, দণ্ড কমগুলু হাতে উঠিয়ে নিলেই হ'ল। 
কি বল, আজই যাবে ?” | 

বেণীপ্রসাদ সানন্দে ঘাড় নাড়িলেন। সেই দিনই উভয়ে পদক্রজে 

রওন। হইলেন কনৌজের পথে । 

এতদিন পরে পুত্রকে ফিরিয়া পাইয়া জীবেশ্বর ও হরপিয়ারীর 
২৪ 



হোগী ত্রিপুরলিঙ্গ 

আনন্দের অবধি নাই। বারবার মাত্র কাছে তাহারা কৃতজ্ঞত। 
জানাইতে লাগিলেন । 

আরো আশ্বাসের কথা শোন। গেল মহাত্মার মুখে। প্রসপ্পমধুর 
কণ্টে তিনি কহিলেন, '“জীবেশ্বর, তোমার পুত্রের ব্রশ্ষচধ্যব্রত 
উদযাপিত হয়েছে। এবার তাকে গাহস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করতে 
হবে! তুমি মনোমত পাত্রীর : সন্ধন কর, তার বিবাহ দাও 1 

ইহার চাইতে স্থুসংবাদ আর কি হইতে পারে? পণ্ডিত দম্পতি 
আনন্দে অবিভূত হইয়া পড়িলেন। 

একটু থাষিয়! ধোগী আবার কহিলেন, “আমার সেই পুরানো 
কথাটা কিন্তু তোমর1 দুজনেই ম্মরণ রেখো! । বেণীপ্রসাদের জীবন 
সংসারধন্দ্ পালনের জন্য নয়। আরো বৃহত্তর দায়িত্ব নিয়ে এশীকশ্মের 

ভার নিয়ে সে এসেছে । কিছুদিন তাকে সংসার করতে হবে, তবেই 
ক্ষয় হবে প্রারন্ধের ভোগ । তারপর যথাসময়ে এসে আবান্ধ আমি 

তাকে নিয়ে ধাবো। যোগ সাধনার পথে প্রাপ্ত হবে সে পরমাত্মার 

সাক্ষাংকার। জীবেশ্বর ! তুমি শান্স্ুবিদ্, ধর্ম্মনিষ্ঠ, সর্বেবাপরি পিতা 
হিসাবে বেণীপ্রসাদের প্রকৃত কল্যাণকামী ৷ এ ভরসাতেই তাকে অ'মি 

তোমার গুহে রেখে ষাচ্ছি।” 
মহাত্মা সেই দ্দিনই কনৌজ ত্যাগ করিলেন। যাওয়ার সময় 

বেহ্বীএরসাদকে ধলিয়। গেলেন, “বেটা, আমি কয়েক বৎসর হিমালয়ে 

পরিক্রারন করবো । আমার সঙ্গে শিগগীর তোমার দেখ] হবে না। 

এবার কিছুদিন তুমি গৃহস্থাশ্রমে বাস কর, তারপর সময় হলে আমি 

তোঁম'য় আহ্বান জানাবে!” 

বেণীপ্রসাদের নয়ন অশ্রুসঙ্গল হুইয়! উঠে। যুক্তকরে মহাত্মাকে 
মিনতি জানান, “প্রভু কৃপা ক'রে আমায় যদি আশ্রয় দিয়েছেনই, 
আবার তা থেকে বঞ্চিত ক'রছেন কেন? আবার আমায় আশ্রমে 

ফিরে যেতে দিন, নয়তে! আপনার সঙ্গে নিয়ে নিন।” 

নানাভাবে তাহাকে প্রবোধ দিয়া ঘোগী স্থানত্যাগ করিলেন। 
ভাঃ সাঃ (৬) ১৫ ২ 



ভারতের সাধক 

বশুসর খানেকের মধ্যে বেণীপ্রসাদের বিবাহ হইয়া গেল। পত্বী 
গঙ্গাদেবীর বয়স ভখন এগারো বদর । দেখিতে যেমন হ্ৃুপ্্রী তেমনি 

স্থলক্ষণ]। তদুপরি আপন সরল শ্বভাবে অল্পকাঁলের মধ্যে সকলেরই 

মন তিনি জয় করিয়! নিলেন। 

বগুসরের পর বৎসর গড়াইয়। যায় পিতা, মাঁত!, ভাই বন্ধুদের 
মধ্যে বেণীপ্রসাদের দিন ভালই কাটিতে থাকে । পত্ীর রূপগুণের 

তুলন। নাই, স্বামীর জীবনকে তিনি মধুময় করিয়া তুলিলেন। 
কয়েক বংসর পরের কথা । হঠাৎ সেদিন পণ্ডিত জীবেশ্বরের গৃহে 

শোন। গেল নারীক্টের আনন্দ কলরব ও ভুলুধবনি | বেণী প্রসাদের 
স্ত্রীর কোলে আবিভূত হইয়াছে এক অনিন্দ্যন্ুন্দর শিশু । 

পৌত্রমুখ দর্শন করিয়। জীবেশ্বর আনন্দে উন হল । ধনী ও 

গণ্যমান্য লোক বলিয়! সে অঞ্চলে তিনি শ্থপরিচিত 1 তাই পদমর্য্যাদ! 

অনুযায়ী উত্সব আড়ম্বর না করিলে চলিবে কেন? পুজা-অর্চনা 
মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে পণ্ডিত ভবনে দেখা গেল নৃত্যগীত ও 
পান ভোজনের সমারোহ । 

বেণীপ্রসাদ কেন যেন এই উৎসবে উৎসাহের সহিত যোগ দিতে 
পারিতেছেন ন|। মন তাহার কেবলই উধাও হয় সেই শান্তিময় নিভৃত 

আঁশ্রমে। গহন অরণা আর তরঙ্গায়িত পাহাড়ের চূড়া হাতছানি দেয় 
বারবার। মনে পড়ে কল্যাণকামী যোগীবরের কথা । কৃপা করিয়। 

তিনি আশ্রয় দিয়াছেন, দিয়াছেন নিগৃড় সাধন । সর্ব্বোপরি এই মহামুক্ত 

পুরুষ তাহাকে কাধিয়াছেন মমত্য ও প্রুমের বন্ধনে । সে স্বগ্গীয় জীবনের 
স্মৃতি, সে প্রেম'মধুর আস্মাদ একটি দিনের তরেও বেণীপ্রসাদ ভুলিতে 
পারেন নাই । 

আজ কেবলই তাহার মনে জাগে প্রশ্নের পর প্রশ্ন-তিনি কি 

'দিধ্য জীবনের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন ? সংসারের মোহপাশ কি 

'আফেপৃষ্টে তাহাকে বীধিয়! ফেলিতেছে ? নবজাঁত পুত্র কি তাহার এক 
নুতনতর বন্ধন ? 
২২৬ * 
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অলক, গ্রপঞ্চময় সংসারজীবন নিয়া তিনি আমনে। মাতিয়াছেন, 
ড়িতেছেন একের পর এক মায়াসৌধ। কোথায় ইহার শেষ? 
কাথায় পরমা মুক্তি? কে বলিয়া দিবে সন্ধান! 

্রহ্ধবিদ্ মহাত্মার অপার করুণ! তিনি পাইয়াছিলেন। নিজ দোষে 

চাহ! হারাইয়া বসিয়াছেনা। অযথা নিপতিত রহিয়াছেন এই 
বয়কূপে। নাঃ! এ অসহনীয় অবস্থার অবসান তাহাকে ঘটাইতেই 
ইবে। ঘর-সংসার ছাড়িয়া বাহির হুইয়! পড়বেন; খুজিবেন 

যোগীবরকে । নিবেন তাহার একান্ত শরণ। 

কিন্তু তাই বাকি করিয়া হয়? মাতা যে নিজেই নির্দেশ দিয়া 
গয়াছেন-__প্রারবধ খগুন ন1 হওয়া অবধি বেণীপ্রসাদকে সংসারের 

ভাগ ভূগিতেই হইবে। তীহার ইঙ্গিত ছাড়া তো এক পাও নক্টিবার 
উপায় নাই । তবে উপায়? 

মন্মান্তিক দহনে বেণীপ্রসাদ পুড়িয়া' মরিতেছেন, কাতরভাবে 
পার্থন1 জানাইতেছেন, “হে প্রভূ, এ সঙ্কটে আমায় উদ্ধার কর। দাও 
তামার আলোক সঙ্কেত! বাঁচাও আমার প্রাণ।” 

দেই দিনই গভীর রাত্রে বেণাপ্রসাদ এক স্বপ্ন দেখিলেন, পাইঙ্জেন 
পত্যাদেশ। এ প্রত্যাদেশেরই মধ্য দিয়! তাহার জীবনে দেখ! দিল 

[কন পট পরিবর্তন | 

জাতির, দিব্য মুন্তি তাহার সম্মুথে দণ্ডায়মান! বেণীপ্রসাদ 
শিহরিয়| উঠিলেন। একি? ইনি যে তাহারই সেই পরমারাধ্য যোগী, 
তাহার শিক্ষা-গুরু1 ঢা 

শিয়রে, দাড়াইয়৷ মহাত্মা কহিতেছেন, “বেণীপ্রসাদ, বেটা, আর 

কতকাল এই তামস ঘুমে কাটাবে? ভোগবিলা্ময় জীবনের আস্বাদ 
তো কৃতই পেলে, কিন্তু তাতে কি প্রকৃত শান্তি এসেছে? অন্নত কি 
লাভ ক'রক্চে পেরেছো? সাবধান ! পুত্রমুখ দর্শন করার পয আরো! 
কিন্ত ডিয়ে পড়বে মায়ায় বন্ধনে। ওঠো, জাগো। এবার বন্ধন কেটে 

খ্নপী 
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বেরিয়ে এসো । অমূল্য সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আর এক মুহর্তও দের 
করোনা, বেটা !» 

কথা কয়টি বলার পরই স্বপ্নে দৃষ্ট এই মুন্তি ধীরে ধীরে কোথা: 
মিলাইয়] যায় । 

বারবার বেণীপ্রসদের মানসপটে ভালিয়! উঠে যোগীবরের প্রশা। 
মুত্তি। কাণে বাজে দেই দৃপ্ত কণ্ঠম্বর। সেই তপোবন আর আশ্রমে 
স্মৃতি কেবলি তাহাকে হাতছানি দিয়। ডাকে । 

রাত্রির এই স্বপ্ন বেণীপ্রসাদের সংসার-জীবনকেও করিয়৷ তুলিয়া 

এক স্বপ্র বিশেষ। দৃষ্টিসমক্ষে সব কিছুই হইয়া পড়িয়াছে অলীক 
শৃশ্যাগর্ভ। মুমুক্ষার আকুতি হুদয়ে তুলিয়াছে হাহাকার । 

প্রভাত হইতে না হইতেই বেণী প্রসাদ পিতার কাছে গিয়| উপস্টি 

হন। করজোড়ে বর্ণন! করেন স্বপ্ন বৃত্তান্ত । আরে! কহেন, “বাবা, এই 

স্বপ্নাদেশকে আমি গ্রহণ ক'রেছি মহাত্বার নির্দেশরূপে। নিজের দিব 

দিয়ে, মনে আমার কোন দ্বন্দ নেই আমি আজই গুহত্যাগ করবে 
মহাত্মার সন্ধানে যাবো তার আশ্রমে । ঘরসংসার করা আর আমা; 

দিয়ে চলবে ন1। বিদায় নেবার আগে আপনার চরণধুলি আমা; 

একবার দিন |” 

একি মর্মান্তিক কথ? পুত্রের ! বিবাদথিন্ন পিত1 চিত্রাপিতের মৎ 
াড়াইয়া! আছেন। জননী গুনিয়াছেন সব কথা। আর্তত্বরে কেবলি 
কীদিতেছেন, আর নয়নজলে বক্ষ ভাপিয়া যাইতেছে। 

পুত্র সংকল্প কিন্তু টলিবার নয় । কহেন, “আমি ঘর ছেড়ে আজ 

যে আশ্রয়ে যাচ্ছি, তা তোমাদের অজন! নয় । ঘোগীবরের নেহ আর 
আশীর্বাদ থাকবে আমার রক্ষা কবচ হয়ে। ভগবানের কৃপা সতত 
'ঝরবে মাথায় । তবে আমার জগ্য তোমর] কেন কেঁদে ভাসাচ্ছে। ?” 

জনক জননীর মুখে কোন কথা' সরিতেছে না। 4 হ্ইয়া 
তাহারা দাড়াইয়। আছেন । 

উভয়ের চরণে প্রণাম করিয়া বেণীপ্রসাদ লা আমার 
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মহা শুভদিন। ইঈশ্বরভজনের পথে, মুক্তির পথে, আমি পা! বাঁড়বো। 
গোপনে, সবার অলক্ষ্যে আমি যেতে চাইদে। তোমাদের আশীর্ব্বাদ 

আর কল্যাণ কামন] নিয়েই যাবো৷। শান্ত মনে আমায় বিদায় দাও 
£পর আসিলেন রতীর কক্ষে । গঙ্গাদেবীর কাণে এই দুঃসংবাদ 

পাঁছিতে দেরী হয় নাই। রুদ্ধ কানায় বুক তাহার ফাটিয়া যাইতেছে। 
বেণীপ্রদাদ কহিলেন, “গঙ্গা, সবই তুমি শুনেছো!। তুমি আমার 

্নপত্তী, আদর্শ স্ত্রী আমার এ ধর্মজীবনের পথে তুমি আস্তরিক 
াহাধ্য দেবে, চরম ত্যাগ শ্বীকার ক'রবে, তা জানি। আমার এই 

বর সংসার আর এই সন্তানের ভার আজ থেকে তোমার উপর স্যস্ 
[ইলো! আমার কল্যাণের কথা ভেবে আমায় যেতে দাও, স্বল্প সিদ্ধ 

করতে দাও |” 

শোকাচ্ছন্া গঙ্গাদেবী মুচ্ছিতা হইয়া পড়েন, আত্মপরিজনের মায়! 

কাটাইয়া বেণী প্রসাদ একবন্ত্রে আজিয়! দাড়ান রাজপথে । [পিছনে 

গড়িয়। থাকে জনক জদনীর দীর্ঘশ্বাস, আর পরীর হদয়ভেদী কাল! ও 

ধোগীবরের সহিত সাক্ষাতের জন্য বেণীপ্রসাদ অধীর | দ্রাতপদে 

স্তরের পর প্রান্তর অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন। বেলা ক্রমে 

বাড়ির! উঠিল | হাটিয়। হাটিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। পথের ধারে 
কটি অশ্বথ গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করিতে বসিলেন। তারপর কখন 

ঘ ঘুমাইয়া পড়িলেন, হাস নাই। 
হঠাত কাহার আহ্বানে বেণীপ্রসাদ জাগিয়া উঠিলেন। নঘ্বন 

যলিতেই তীহার সারা অঙ্গে খেলিয়! গেল বিন্ময় আর আনন্দের ঢেউ: 
কি! যাহার উদ্দেশে আজ ছুটয়। বাহির হইয়াছেন, তিনিই যে 

শরীরে সম্মুখে উপস্থিত । 
প্রণত শিষ্ককে ষোগী আশীর্ধ্বাদ জানাইলেন, কহিলেন ''বেটা, 

মার ঙ্গানদ্ লাভ ছোক্। ভালই হয়েছে, তুমি ঘর ছেড়ে এবার 
রয়ে পড়েছো৷। কিছুদিন হ'লো৷ আমার অন্তরেও জেগেছিলে! 
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তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছ।! গ্ভাখো, পরমাত্মার কৃপায় 
কেমন পূরণ হয়ে গেলো। 

যোগীবরের কমগুলুতে ছিল একটি কন্দমূল। খোপা ছাড়াই 
বেণীপ্রসাদকে তখনি খাইতে দিলেন। তীহার ক্ষুধা মিটিবার * 
উভয়ে বনপথ দিয়? আগাইয়। চলিলেন | 

এ আশ্রমে বেনীপ্রসাদ বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। মহাত্মা 

কপায নিগুড় ঘোগসাধনার কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতি তাহার আয়ত্ত হ. 

প্রবীণ মহাপুরুষের কৃপায় উচ্চতর তত্বসমূহ ধীরে ধীরে অন্তরসত্তা 
উদ্ভাসিত হুইয়] উঠে। 

এখানে পরমানন্দে কিছুকাল অতিবাহিত করার পর মাত 

সঙ্গে শুরু করেন তিনি তীর্থপর্যটন | 
পাল ০ পাশাপাশি 

নানা তীর্থ দর্শন করার পর উভয়ে সেদিন কানপুরের কা 
বিঠোৌরে আনিয়া উপস্থিত হুইয়াছেন। পৃভসলিলা গঙ্গা সমুখ দি 
তর তর্ করিয়া বহিয্না চলিয়াছে। স্থানটি বড় রমণীয়, পরিবে* 
শান্তিপূর্ণ । আশেপাশে রহিয়াছে একদল সাধুর আস্তান!। 

নদীতীরে, এক বিহ্বুবৃক্ষের তলে মহাত্সা তাহার দণ্ড কম: 

নামাইয়। রাখিলেন। বিশ্রামেক্র পর বেণীপ্রসাদকে কহিলেন, ”৫ 

তোঁমাম্ম একটা কথা বলছি, মন্স দিয়ে শোন | সংসারে অনেক ঘ 

বেড়িয়েছি। বয়সও আমার ঢের হয়েছে। এ দেছের ভার আর বই' 
ইচ্ছে নেই। এবার আমি এই মরদেহ ত্যাগ ক'রে যাবো । তো? 

আমার ষ1 দেবার ছিল তার বীজ রোপণ করে গেলাম। এখন থে 

নিজেই তুমি অভীষ্ট সাধনের পথে এগুতে পারবে। আমার অদ" 
: ধ্রধু শুধু কাতর হয়োনা, বেটা । স্মরণ রাখবে আমি তোমার সা 

সর্ধ্বদ। আছি।' 

বেপীপ্রসাদ বড় মুষড়িয়া পড়িলেন। একি মণ্দ্রভেদী কখ। তা 

আশ্রয়দাতার সুখে | বহার জন্য ঘর সংসার, আত্মপরিজন সব 
কঃ 

উ১১.১৫। 



যোগী ব্রিপুরলিজ 

ছাড়িয়া আসিয়াছেন তিনিই যদি অন্তহিত হন, তবে কোন্ অবলম্বন 
নিয়া আর বাঁচিয়! থাকিবেন ? 

কাদিতে কাদিতে গুরুদেবের চরণে তিনি লুটাইয়া পড়িলেন। 
মহাত্মা প্রশান্ত স্বরে প্রবোধ দিয়া কহিলেন, “বেটা, তুমি অধীর 

হয়োন1 | ভয় নেই | যিনি তোমার অধ্যাত্ম জীবনের ভার নিতে পারেন, 
ব্রঙ্গসাক্ষাৎ করাতে পারেন, এমন মহাসমর্থ গুরু শীঘ্রই মিলবে । 

তিনিই দেবেন তোমায় সন্ন্যাস দীক্ষা । চৈতন্যময় মন্ত্র প্রাপ্ত হবে তার 

কাছে নিগুঢ় যোগসাধন দিয়ে এগিয়ে নেবেন তিনি পরম প্রাপ্তির 
দিকে। দৃক্ষিণাত্যে, রামেশ্বর তীর্থে হবে তোমার সে সৌভাগ্যেদয় । 
তা ছাড়া, উত্তরথণ্ডের এক্ মহাযোগাও হবেন তোমার-আভীষ্ট” সিদ্ধির 
প্রধান সহায়। শোক ত্যাগ কর, বেটা। আমার শেষকৃত্যের উদ্চোগ 
আয়োজন কর, এখানকার সাধু মহাপুরুষদের জানাও আমার আলদন্গ 

বিদায়ের কথা ।” 
টি তখনি ছুটিয়া বাহির হন সাঁধুদের আস্তানার দিকে । 

সংবাদ শোনামত্র একদল প্রবীণ তাঁপস সেখানে আসিয়া! উপস্থিত 
হন। মহাত্মার শধ্য। সকলে ঘিরিস্স। ধাড়ান। 

সন্মেহে বেণীপ্রসাদকে কাছে ডাকিয়া যোগীবর তাহার শিরে হ 
স্থাপন করেন, দেন আন্তরিক আশীর্বাদ। অতঃপর আসনে বসিয় 

ধীরে ধীরে নিমভ্জিত হন মহাসমাধিতে। সমবেত সাধুদের বেদম। 
ধ্বনির মধ্যে পরিত্যাগ করেন মরদেহ। 

তরুণ সাধক বেণীপ্রসাদ শোকে মুহমান হুইয়! পড়েন, ছুই নয়ত 
অশ্রর বাধ ভাঙ্গিয়! বায়। কয়েকদিন পরে তিনি কিছুট! ধৈর্য্য ধার 
করেন এবং মহাত্বার নির্দেশ স্মরণ করিয়া বাহির হইয়া পড়েন দক্ষি 
ভারতের পথে। 

এই পর্যটনের কালেই রামেশ্বর তীর্থে তিনি দর্শন পান যোগ্গীব 
ত্রৈলিঙ্গম্বামীর। শক্তিধর এই মহাত্মার কাছে দীক্ষা নিবার ফলে জীব 
ঘটে মহ! রূপান্তর ৷ তাহার সঙ্লাস-নাম দস ্বামী। | 

১ ৮৬, 



ভারতের সাধক 

ভ্রৈলিজগ্বামী শিবকল্প মহাযোগী । স্েচ্ছাময়, স্বতন্ত্র পুরুষ | নির্দিষ্ট 
কোন আশ্রম বা মণ্ডলী গঠন কর! বা তথায় অবস্থান করার ইচ্ছা 
তাহার.কোন কাঁলেই নাই। মুক্ত বিহঙ্গের মত যত্রতত্র ঘুরিয়! বেড়ান, 
দুই এক দিন কোথাও কাটানোর পরই আবার হন ভ্রাম্যমাণ। দুই 
তিন দিনের মধ্যেই তিনি রামেশ্বর ত্যাগ করেন। বিদায়ের কালে 
ব্রিপুরলিঙ্গকে কহেন; “বেটা, অব. তুম পরিব্রাজন করতে রহো!। চিন্তা 
মণ্ড করো! । আখেরমে সব মিল যায়গা |” 

গুরুর আজ্ঞ! শিরোধার্ধ্য করিয়া ত্রিপুরলিঙ্গ দক্ষিণের অন্যান্য 
তীর্থগুলি দর্শনে বাহির হুইয়! পড়েন । 

প্রথমে যান কিস্কান্ধ্য| ও পম্পা সরোবরের দিকে । এখান হইতে 
পুণা, সাতারা, দুম্বাজী হইয়া নর্মাদা তীরে ত্র্যন্বকেশ্বরে আসিয়া 
উপস্থিত হন। সাধনার পক্ষে নর্মদার তীর বড় উপযোগী--এখানে 

তিনি কিছুদিন নিভৃতে অবস্থান করেন এবং ধ্যানজপে নিমগ্ন হইয়া 
পড়েন। 

গুরুকপায় দিব্য অনুভূতি হৃদয়ে জাগিতেছে, লাভ করিতেছেন 
কত অলৌকিক অভিজ্ঞতা । কিন্তু মন তাহার তৃপ্ত হইতেছে কই? 
প্রকৃত শান্তিতে, প্রকৃত আনন্দে জীবন তো৷ ভরিয়া উঠিতেছে ন1 ? 
পরমাত্বার পূর্ণ কৃপা জীবনে মিলে নাই, এখনে! ঘে তিনি হন নাই 
আগ্তকাম। 

সেদিন পরিক্রাজনের পথে নর্পাদা তীরের এক জঙ্জলাকীর্ণ স্থানে 
অ।পিয়। উপস্থিত হইয়াছেন। দেখিলেন, বহু দরিগ্র নরনারী, বন্ধ 
স্নায়ু সন্ন্যাসী সেখানে ভীড় করিয়াছে । ব্যাপার কি? ত্রিপুরলিজ 
বড় কৌতুহলী হইয়! উঠিলেন। 

প্রশ্নের উত্তরে এক সাধু কহিলেন, "বাবা, আমর! সবাই এখানে 
মধ্যাঙ্ছচ ভোজনের জন্য সমবেত হয়েছি! সময় প্রায় হয়ে এসেছে, 
ভোজত্রব্য সব এখনি এসে পড়বে। তুমি ইচ্ছে করলে এই পঙ্জতে 

বসে পড়তে পা 
২৩৭ ন্ 



যোগী ত্রিপুরলিঙ্গ 

সাধুর কথ! শেষ হইতে না হইতে দেখা! গেল এক অপূর্ব দৃশ্য । 
বনান্তরাল হইতে একদল বাঁহুক সারি বাঁধিয়া! আগাইয়া আসিতেছে, 
কাধে তাহাদের ঝুড়িভগ্তি নানা জাতীয় খাবার। 

জিজ্ঞাসাবাদ করিয়! ত্রিপুরলিষ্গ জানিলেন, জ্যোতিস্বামী নামে 
যোগবিভূতিসম্পন্ন এক মহাত্বা এ থাচ্ঠসস্তার রোজ এখানে প্রেরণ 
করেন। ভারে ভারে পুরি, হালুয়া, মালপোয়৷ প্রভৃতি আসে, আর 

সবাই তৃপ্তি সহকারে তাহা ভোজন করে। 
পরম আশ্চর্যের কথা, এই যোগী মহাপুরুষ এসব যোগাড় করেন 

তাহার অসামান্য সিদ্ধাইর বলে। নর্্মদ! তীরে একটি বটবৃক্ষ তলে 
সর্ববত্যাগী সম্যাসী চুপচাপ বসিয়া থাকেন । তাহার সন্ধলের মধ্যে শুধু 
একটি বড় ভিক্ষার ঝুলি আর একটি চিম্টা। বুক্ষশাখায় ঝুলিটি 
ঝোলানো থাকে । চিম্টা দিয়া উহ। স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থীরা 
ঘে কোন ন্ুম্বাদু থাগ্ খাইতে চায়, উহ্নার অভ্যন্তরে আসিয়া তাহ! 

জড়ো হয়। যোগী পরম আনন্দে এসব বিতরণ করেন। 
খদ্ধি-সিদ্ধির এই লীলার মধ্য দিয়! মহাতস্মার আকাঙ্কিত সাধুসেবা, 

দরিদ্র ভোজন রোজ অনুষ্ঠিত হয়! বালকের! খেল] নিয়া মেমন 

উত্সাহ বোধ করে অলৌকিক শক্তিতে সঙ্ঘটিত এই ভাণ্ডার নিয়াও 
ইহাকে তেমনি মাতিয়! উঠিতে দেখা ঘায়। 

কৌতুহলী ত্রিপুরলিঙ্গ তখনি অদ্ভুতকন্্া জ্যোতিম্বামীকে দর্শন 
করিতে গেলেন। 

দিব্যকান্তি, স্থগৌরতনু মহাপুরুষ প্রসন্ন মধুর হাসি ছড়াইয়! 
বৃক্ষতলে বসিয়াছেন1 দেহটি অতি প্রাচীন, একেবারে লোলচর্ধ। 
ভুরু ও চোখের পাতা ঝুলিয়া পড়িয়াছে। মন্তকের দীর্ঘ ভটাজাল 
লু্টিত হইতেছে ভূভলে। ব্রিপুরলিজ শ্রদ্ধাভরে সাম্টাজে চরণতলে 
'পতিত হইলেন। 

মহাত্বার প্রকৃত বয়স কত তাহা কিন্তু কেহই বলিতে পারে না। 
এখানকার অভ্িবৃদ্ধ সাধুরাও ছোটবেল|, হইতে এইরকম চেহায়াই 

২৩ 



ভারতের সাধর 

দেখিয়া আসিতেছেন। তীহ!র স্বৃপ্রীচীন দেছের তটপ্রান্তে আসিয়া 
কালপ্রবাহ যেন স্তব্ধ হইয়। দাড়াইয়া আছে। এ বয়সেও দৃষ্টিশক্তি 
এতটুকু ক্ষু্ণ হয় নাই: পদক্রজে চলাফেরাতেও শ্রীস্ভির লক্ষণ কিছু 
প্রকাশ পায় ন।| 

বসিয়া বসিয়া ত্রিপুরলিঙ্গ যোগীবরকে নিরীক্ষণ করিতেছেন আর 

ভাবিতেছেন, যোগাভ্যাস দ্বারা এমনি খদ্ধি সিদ্ধিই তীহাকে লাভ 
করিতে হইবে । যত দীর্ঘ তপন্তাই লাগুক্, এই জন্মে এই দেহেই 
তাহাকে লাভ করিতে হইবে। নহিলে এই জীবন ধারণ বৃথা । 

মনে আসিয়াছে আলোড়ন। নীরবে বসিয়া নিজের অধ্যাত- 
সাধনার কথা, অভীষ্ট সিদ্ধির কথ! তিনি ভাবিতেছেন আর আক্ষেপ 

কারিতেছেন। এমন সময় জ্যোতিস্ব'মী মধুর কে কহিলেন, “বাচ্চা, 
তুমি এখানে কয়েকটা দিন থেকে যাও । জানতো; নশ্মদা মাঈর 

কোল হচ্চে পরম শান্তির স্থান।” 
সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঝোলার মধ্যে হাত পুরিয়া! দিলেন । বাহির 

হইয়া আদিল একগাদা গরম পুরী আর মালপোয়া। স্মিত হান্ে 
ত্রিপুরলিঙ্জকে কহিলেন, “যাও এবার নশ্্নদাঞ্জীর তীরে বসে এগুলে' 

ভোজন করে এসো ।” 

এতগুলি টাটক1 খাবার এ ঝোলা ৪ কি করিয়! বাহির হুইল 
খরিপুরলিঙ্গ সে রূহস্য ভেদ করিতে পারিলেন ন]। 

আগাইয়। গিয়া তিনি জ্যোতিম্বামীর চরণ ঘে'সিয়! বসিলেন। 
মনে প্রবল অনুসন্ধিৎসা। মহাত্মার ঝোলায় কি করিয়া! বু বিচিত্র 

খা আসে, কোথা হইতে আসে, এসব সিদ্ধাইর গোপন তত্ব ন! 

'জাঁনিয়া আজ তিনি ছাড়িবেন না। 

অন্তর্যযামী জ্যোতিস্বামী তাহার মনোগত অভিলাষ বুঝিলেন। 

কছিলেম, ্ৰাচ্চা, এসব বিডৃতি বা অলৌকিক কার্ধ্য দেখে কিন্ত 
আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সৃষ্টির সুক্ষ সয়ে যে মহাশক্কি নিহিত 

সয়েছে, তা থেকে মানুষ আহরণ ক'রতে পারে অপরিমেয় শক্তি । এই 
₹৩৪ 
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তত্বে বিশ্বাস জন্মাবার জগ্তেই তো কোন কোন যোগী বিডৃতিলীল। 
দেখিয়ে থাকেন। কারুর আবার বালসলভ খেয়ালীপনাও থাকে। 

তবে, এতে সত্যকার বস্তু কিছু নেই।” 

ত্রিপুরলিঙ্গ বুঝিলেন, এই প্রাচীণ ষোগী মহাশক্তিধর--সর্ববনত্ত। 
মনের যে কোন গৃঢ় গোপন কথা ইনি মুহূর্তে টানিয়। বাহির কন্ধিতে 
পারেন! তবে ইহার কাছেই সাহাধ্য চাওয়া যাক না কেন? 

যুক্তকরে কহিলেন, “বাব! কৃপা করে বলে দিন, কোন্ পথ ধরে 
আমি চলবো, কি ভাবে হবে অভীষ্ট সিদ্ধ/ আপনার মন্ত 

মহাপুরুষের কৃপাই ঘে আমার পরম পাথেয় ।” 
“শোন বেটা আমল কথ! হচ্ছে নিজে প্রস্তুত হও। যে সাধ 

পেয়েছো৷ একাগ্রমনে তার অনুষ্ঠান কর। এগিয়ে চল একনিষ্ঠা ও 
ত্যাগ তিতিক্ষার পথে। সঙ্কল্প তোমার অচিরে পূর্ণ হবে। সঙ্গে সঙ্গে 
আপনিই প্রকাশিত হয়ে উঠবে সত্যের আলো, তখন কিছুই অ 
থাকবে না অজ্ঞাত। নিজের ভেতরেই সারা বিশ্বের তন তুমি ্ 
পাবে। লাভ করবে অমৃতময় জীবন ।” ৃ 

যোগীবরের সাল্লিধ্যে বসিয়া, তাহার তত্বোদ্বল। এ গুনি 
ত্রিপুরলিজের প্রাণমন ভরিয়! উঠিন। করজোড়ে কহিলেন, “বা 
আমার বড় ইচ্ছে, আপনার পুণ্যসঙ্গ লাভ ক'রে ধন্য হই, কিছুদি 
আপনার কৃপাদুষ্টির সম্মুখে বসে সাধন ভজন করি৷” 

এ প্রার্থনায় জ্যোতিস্বামী রাজী হইলেন। সেবকদের ডাকি 
এ “র্ঘ্ঘদাজীর তীরে, এ ছোট পাহাড়ের গায়ে ষে সাধনগু 

ছে, তাতে এর থাকিবার বন্দোবস্ত ক'রে দাত্ত। দেশ দেশাস্তরে বে 

অনেক ঘুরেছে। এবার কিছুদিন এই পবিজ্র স্থানে পাপ বা 
তপস্যা করুক!” 

পাহাড়ের নিভৃত গুহায় গ্রবেশ করিয়া ত্রিপুরঙিজগ সানন্দে আং 
পাতিয়! বষিলেন। 

জ্যোতিত্বামীর কাছে যোগসাধনার উপদেশ নিয়া একসিষ্ঠভা' 
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তাগাই অনুষ্ঠান করতে লাগিলেন । এ সময়ে যোগীবর প্রায়ই তাহার 

ধ্যানগুহায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন। যোগক্রিয়ার নৃতন নৃতন পদ্ধতি 
দিতেন শিক্ষা। 

একদিন গভীর রাত্রে নিভৃতে জ্যোতিস্বামী তাহাকে কহিলেন, 

“বৎস ব্রিপুরলিল, যোগ সাধনায় তোমার নিষ্ঠা, তোমার ধ্যানতন্বয়ত 
দেখে আমি বড় খুসী হয়েছি। আমি জানি, দুইটি শ্রেষ্ঠ মহাত্মা থেকে 
তুমি সাধনার নির্দেশ ও বীজমন্ত্র পেয়েছে! | ব্র্গজ্ঞানের ফল ফলাতে 
হলে চাই সদগুরুপ্রদন্ত বীজ, আর চাই একৈকনিষ্ঠ সাধনা । তা 
তোমার রয়েছে। তুমি ভাগ্যবান সাধক । কিন্তু বেটা, অধ্যাত্ব- 
জীবনকে তাড়াতাড়ি ফুটিয়ে তুলতে হলে ব্রির্1 হোম করা দরকার। 
আমি তোমায় তা সম্পন্ন করাবো। কাল প্রতুষে নশ্মদাজীর জলে 
প্লান তর্পণ শেষ ক'রে তুমি আমার আসনের কাছে যেয়ো । সব কিছু 
উপকরণ প্রস্তুত থাকবে ।” 

এ দিনকার অনুষ্ঠান ও দিব্য অনুভূতির কথ ব্রিপুরলিজ মাঝে 
মাঝে তাহার অন্থরঙ্গ শিল্ঠুদের কাছে বর্ণনা করিতেন । ঢাক শ্বাম'বাগ 
'আশ্রমের মোহান্ত, নরেশানন্দ সরম্বতীজীর লেখায় আমরা তাহার এক 
'চত্র পাই £ 
. শত্রিপুরলিজের নিকট সমস্ত ব্যাপার যেন স্বপ্পৰত বোধ হইতে 
পাগিল। প্রভাতে সান করিয়া স্বামীজীর আদেশ মত তিনি তীহার 
নকট উপস্থিত হইলেন! হ্বামীজী একজন ভক্তকে হোমন্রব্যাদি 

মানিতে বলিলেন। যথা সময়ে ছোম আরম্ত হইল। সমস্ত দিবংব্যাপী 
কাম ক্রিয়া চলিল। রত্রে তিনি ত্রিপুরলি্গকে বি্জার অন্ান্ক্রিয়ার 
টপদেশ,দিলেন এবং [বিরঞ্জা হোম আস্ত হইল। ভোর হইবার অল্প 

বাগে তিনি পূর্ণাুতি দিলেন। হোমকুণ্ড হইতে তখন এক অপূর্ব দিব্য 
তির্দয় শিখ! গ্রদীপ্ত হইয়। উঠিল । দেখিলে চক্ষু যেন ঝল্সিয়া যায়।' 
“ত্রিপুরলিঙ্গের চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল--এ সময়ে কিভাবে 

নি ছিলেন ভাঙার কিছুই মনে নাই। কেবল মনে পড়ে, চক্ষু মুদিবার 
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পর নিজের ভিতের এক উদ্দীপ্ত তেজ অনুভব করিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে 

ঘেম এক অভূততপূর্বব মহানন্দ রসে মগ্ন হইয়া পড়িলেন। বহুক্ষণ 
এইভাবে কাটিয় গেলে পরে যখন তীহার হু'স হইল তখন ভিতরে 
বাহিরে সর্বত্রই তিনি এক আনন্দ রাজোর অস্তিত্ব অনুভব করিতে 
লাগিলেন। তিনি মহাত্মাকে প্রণাম করিলেন। মহাত্মা তাহ'কে 
.আশীর্ববাদ করিয়া ন্েহভরে বলিলেন, “বংস, যাহ1 কিছু প্রত্যক্ষ করিলে 
সেই আত্মজ্যোতির তত্বানুন্ধান করিয়া তাহাতে স্থিতপ্রচ্ছ হও, শোক 
দুঃখের অতীত হও ।””* 

স্বামীজীর স্নেহচ্ছায়ায় আরে! দুই তিন দিন অবশ্থান করিয়। 

ত্রিপুরলিঙ্গ উত্তরাখণ্ড অভিমুখে রওনা হইলেন। পরে উঁকারনাথ, 
উজ্ভপ্িনী ও মহাকালেশ্বর দর্শনাদি করিয়। পৌছিলেন কানপুরে ! 
শিক্ষাপ্ডর" যোগীর পবিত্র সমাধিস্থান কাছেই বিঠৌরে অবস্থিত 1. 
ত্রিপুরলিঙ্গ ব্যাকুল হইয়া সেখানে ছুটিয়া গেলেন । এই ভূমির প্রতিকণা' 
তাহার কাছে পরম পবিত্র । বারবার এই ডুূমিতে লুটাইয়া ভিনি প্রণাম 
পিবেদন করিতে থাকেন। 

পরম কারুণিক যোগীবরের কত পুণ্যন্মৃতি জাগিয়া উঠে তাহার 
স্মৃতিপটে। হৃদয়ে গুমরিয়া উঠে দুঃসহ ব্যথা । ধার উপর নির্ভর 
করিয়া সাধনার পথে নামিয়াছেন, আজ কোথায় তিনি আত্মগোপন 

করিয়া রহিলেন ? প্রাণপ্রিয় ছাত্র, যাহাকে তিনি অপত্যস্সেহে দিজ 
হাতে গড়িয়া তুলিয়াছেন, সত্যই কি তাহার সহিত ঘটিয়!ছে চির বিচ্ছেদ? 
ত্রিপুরলিঙ্গ কান্নায় ভাঙ্গিয়। পড়েন । সমাধি স্থানের পাশে টি 
পড়িয়। থাকেন অদ্ধবাহ অবস্থায়। 

হঠাঁ কাণে তাহার আসে উদাত্ত কণ্ম্থর--“বেণী ! বেটা, কেন 
এমন হতাশ হ'য়ে পড়ছে ?. স্থির হও। ভয় কি তোমার? আমিষে 
সঙ্গে সেই বরাবর রয়েছি ।” 

১7 স্বামীজীর কথা--ম্বামী নরেশানন্দ সরন্বতী পৃঃ ৩১০৩৮ | 
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একি। এ যে পরমারাধ্য ঘোগীবরেরই কণ্টম্বর। সেই পরিচিত 
মহমাথ! আহ্বান! এধে কোনদিনই ভুলিবার নয়। 
* ব্রিপুরজিগগ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসেন। হৃদয়ে জাগিয়া উঠে 

পার আনন্দ। সাধনায় আসে দৃঢ় প্রভ্যয়। তবে তো মরদেহ 
যাগের পরেও যোগীবর তীহাঁর সাথে রহিয়াছেন, সদা জাগ্রত দৃষ্টি 
য়া তীহাকে ঘিধিয়া রাখিয়াছেন ! এই করুণার ষোগ্যপাত্র ত্রিপুর- 

কে হইতে হইবে। 

বিঠৌর হঃতে সেদিন তিনি উত্তরাপথের দ্রিকে চলিয়াঁছেন, হঠাৎ 

ক বাল্যবন্ধুর সঙ্গে দেখা! । বন্ধুটির বাড়ী এবং ত্রিপুরলিজের শ্বশুর- 
ড়ী একই গ্রামে। এতদিন পরে গৃহত্যাগী বেণীপ্রসাদকে পাইয়া 
[হার আনন্দের সীমা নাই। কহিলেন, "ভাই বেণী, একটিবার চলো, 
চামার স্ত্রী পুত্রকে দেখা! দিয়ে এসো। তাঁরা এখন তোমার শ্বশুর 
ভীতেই আছে । আজ তোমায় এত অনুরোধ করার আরো! একট! 

[শেষ কারণ আছে। আগামী কাল তোমার ছেলের উপনুয়ন হবে। 
অঞ্চলে ঘখন এসেই পড়েছে, একটিবার তাদের দেখা! দিয়ে যাও । 

রপর যেথায় ইচ্ছে চলে যেয়ো । কেউ তো আর তোমায় আটকে 

খছে না।” 

বন্ধুটি কিছুতেই ছাড়িবেন না, একরকম জোর করিয়া ধরিয়া 
হাকে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত করিলেন। 

পুত্রের উপনয়ন সংক্কীরের উৎসব । কিন্তু গঙ্গাদেবীর অন্তরে স্থখ 
ই। বারবার সাশ্রুনয়নে ভাবিতেছেন স্বামীর কথা। সংসার 
ডিন তিনি সম্ধ্যাসী হইয়াছেন, জীবনে আর যে কখনো! সাক্ষাৎ 
টবে তাহা মনে হয় না। আজ এমন শুভ দিন, এদিনে পুত্র তাহার 
তার আলীষ হইতে বঞ্চিত হইল। এ ভুঃখ যে রাঁধিবার ঠাই নাই। 
এমন সময় হঠাৎ প্রচারিত হয় জ্রিপুরলিঙ্গের আগমন বার্থা। 

রিদিকে আনন্দ কোলাহল পড়িয়া ঘায়। আচলে চোখের জল 
নর 



যোগী ত্রিপুরলিঙগ 

মুছিয়া গজাদেবী গৃহদেবতার কাছে কৃতজ্ঞ চিত্তে বারবার মাথ! ঠেকান | 
কম্প্রক্ণে বলিতে থাকেন, “হে অন্তর্য্যামী, হে দয়াল ঠাকুর, তুমি 
ছঃখিনীর প্রার্থনা শুনেছো, প্রভু !» 

সবাই কৌতুহলী হইয়া ত্রিপুরচ্গিলকে ঘিরিয়৷ বসিয়াছে। কিন্তু 
গঙ্গাদেবীকে সেখানে দেখা গেল না। স্বামী সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ 
করিয়াছেন। ধর্মপত্রী হইয়া এই পবিত্র আশ্রম হইতে কি করিয়া 
তাহাকে বিচ্যুত করিবেন? তাই মনের আবেগ মনে চাপিকা 
গৃহকোণেই রসিয়! রহিলেন । 

উপবীত অনুষ্ঠান ও উত্সব শেষ হওয়ার পর ত্রিপুরলিঙ্গ স্ত্রীকে 

নিকটে ডাকিলেন। শান্তত্ধরে কুশলবার্তীদি ঠ্জ্ঞাসা করার পর 

তাহাকে কিছু উপদেশ দিলেন। কহিলেন, "গ্যাখো, আমি গ্হস্থাশ্রম 

চিরতরে ছেড়ে গিয়েছি. বিরজা হোম ক'রে নিয়েছি সন্্যাস। তাই 

ব্যক্তিজীবনে আর আমি তোমাদের কেউ নই। তবে এটা সদাই মনে 

রেখো, তোমাদের কল্যাণ কামনা আমি ঠিকই করছি--কিস্তু তা করছি 
সর্ববজীবের কল্যাণের সাথে জড়িয়ে। আলাদ! করে নয়। 

পত্বীর বক্ষে ছুলিয়া উঠিয়াছে শোকের পাথার-_দ্বই গণ্ড বাহিয় 
'অশ্রধার ঝরিতেছে। আর ত্রিপু্লিঙ্গ তাহার দিকে তাকাইয়া 
আছেন নৈর্ব্যক্তিক ভাবে। 

ক্ষণপরে আবার তিনি কহিলেন, “গঙ্গা, আমার জময় বেশী নেই, 

এখনি উঠতে হবে। তবে যাবার আগে তোম!1য বলে ঘাচ্ছি--এই 

ংসারের মায়ায় নিজেকে বেনী জড়িও না। যত জড়াবে ততই পাবে 

£খের আঘাত। দাই পরম প্রভুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখো, মায়ার 
বন্ধন ধীরে আলগ। হয়ে আসবে ! পাবে পরম মুক্তি । 

শোকবিধুরা৷ গঙ্জাদেবী মাটিতে লুটাইয়া কাদিতে থাকেন। 
ত্রিপুরলিঙ্গ আর দেরী করেন নাই, তখনি স্থানত্যাগ করিলেন! 

আত্মীয় কুটুন্ঘদের অনুরোধ ও অশ্রুজল কোন কিছুতেই তাহাকে 
টলাইতে পারিল ন1। 

২৩৪ 



ভারতের সাধক 

 বাল্যবন্ুটি দুর অবধি সজে আসিলেন, পথে আপ্তে আসিতে 
কত বুঝাইলেন,“ভাই, যদি এতদিন পরে এলেই, কেন আরে। কয়েকটা 

দিন এখানে কাঁয়ে যাও না? তোমার সন্সযাস ধর থেকে কেউ তোমায় 

চুত করতে চায় না। শুধু আমাদের অনুরোধ, দিনকতক তোমার 

সী ও পুত্রকে সান্িধ্যে থাকার যোগ দাও । 
কথাবার্তা বলিতে বঙ্গিতে উশুয়ে অনেকে দুখ আসিয়া প়িয়াছেন 

হঠাৎ ভ্রিপুরপিজ বলিয়া বসিলেন, “ভাই তুমি আমার পরিবারের 
সঙ্যকর শুভানুধ্যায়া | তাছাড়া, ভুমি চিরদিনই ধীর স্থির মানুষ একট: 

কথ! তোমায় গোপনে জাশাচ্ছি, কাউকে ধেন বলো না। দেখলাম, 

আমাপ পুঞ্ের আযু আপ বেশী নেই, সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই তার 
মা ঘটবে । প্রান্তন খণ্ডিত হয়ে এসেছে, ৩1 আর এড়ানো যবে 

পণ এখন শেবে বল তে, এ অবস্থায় আমা এখানে থাক। কি 

সদ্ত 1 আমার স্তর গঙ্গাকে আমি কিছু খুলে বলিশি, [কন্ত সংসারের 

অনিত্যঙার কথা তাকে বিশেষ করে বুঝিয়ে এসেছি কম তুম 
ভাই আমার সঞ্জে এসো! না, এবার ঘরে ফিপে যাও । বিদায়) 

ঞ্পুরলিঙ্গের মুখের কথা সাতাদনের ভিতরেই ফ্লিয়৷ যায়। 
আকাস্মকভাবে, এক মারাত্মক খ্যাধিতে ভুগিয়া, তাহার পুত্রের 

লোকান্তপ ঘটে । 

পথ চুপিতে ৮লিতে ত্রপুরলিঙগ হিমালয়ে আসিয়া পৌছিয়াছেন। 

মুক্ষিসাধনার মহাপাঠ এই নগাধিপাজ। যুগে যুগে ইহাণ গুহায় 
মুক্তিকামী সাধকের দল আসিয়। আশ্রয় পেরু, হয় আগুকাম। তারপর 

আবার তহাদেরই কৃপায় পাবত্র গঙ্গাধারা নাময়া আসে সংসারী 

মানুষের জীবনক্ষেত্রে। 
এ অঞ্চলে পদার্পণ করাগ পরই [ত্রখুরলিঙ্জের হৃদয়ে এক নৃত্তন 

উদ্দীপন জাগিয়। উঠে। এখানকার অরণো, পর্বতে আত্মগোপন 
করিঞ্জা আছেন কত শক্তিধব যোগী, কত মহাজ্ঞংনী তাপস। ইহাদের 
টি 



যোগী ত্রিপুরলিঙ্গ 

সাঙ্লিধ্য লাভের জন্ত তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠেন। দিনের পর দিন 
হুর্গম পার্বত্য পথের মধ্য দিয়া আগাইয়া চলেন। 

আশেপাশে লোকজনের বসতি তেমন নাই। কোন কোন দিন 
খাওয়৷ হয়তো জুটে, আবার এক এক দিন অনাহারেই কাটিয়া যায়। 
ক্লুধায় কাতর হইলে এক একদিন পাকা গুল্লোড় বা ডুমুর ভোজন 
করিয়া আত্মরক্ষা! করেন । 

প্রস্তরাকীর্ণ অনুর্ববর অঞ্চল দিয়! আগাইয়া চলিয়াছেন, সেখানে 

কোন আহার্যই মিলে না। অনন্যোপায় হইয়! ঘু'টের ছাই ঝরণার 
জলে গুলিয়। পান করেন। আবার অনশন, অদ্ধাশনের পর যদি 

কখনে। পাহাঁড়িয়া বস্তিতে আসিয়া উপশ্থিত হন, কেউ সাধুবাবাকে 

ভেড়ীর দুধ দোহন করিয়! দেয়, কেউ বা করায় ভূরিভোজন। 
দীর্ঘ চড়াই উতরাইর পথ চলিয়। ত্রিপুরলিজ সেদিন তিব্বতের এক 

ক্ষুত্র গ্রামে আসিয়া পৌছিয়াছেন। দেহ বড় শ্রান্ত, এক বৃক্ষতঙ্গে 
ঝুলিটি নামাইয়। আসন বিছাইয়। বসিলেন। 

বেল! ক্রমে গড়াইয়৷ আসিতেছে । আগুনের জগ্ত বড় বাস্ত হইয়। 

গড়িলেন। সূর্ধ্য অন্ত যাওয়ার পরই এ অঞ্চলে প্রচণ্ড শীত পড়ে, 
সারা রাত ধুনী না জ্বালাইয় উপায় নাই। 

কাছেই এক গৃহস্থ বাড়ী। ত্রিপুরলিঙ্গ সেখানে আগুন চাহিতৈ 
গেলেন। অল্পবয়স্ক একটা ব্রাহ্মণ কুমারী বারান্দায় বসিয়! কাজ কর্ণ 
করিতেছে । তাহাকে 'ডাকিয়! কহিলেন, “ওগো তোমাদের ঘর থেকে 
একটু আগুন আমায় দেবে 1” 

কিআশ্রর্য;! আগুন দেওয়া দুরের কথা, মেয়েটি মহা বিরক্ত 
হইয়। তাহাকে তিরশ্বার করিতে লাগিল । এই পাহাড়ী অঞ্চলের ভাষা 
জান! নাই। তাই বুঝিতেছেন না, আগুন চাহিয়া! কি অপরাধ তিনি 
করিলেন। 

এমন সমর হঠাৎ গৃহকর্রী সেখানে আসিয়! উপস্থিত। 
রিপুরলিজকে তিনি ব্যাপারটা বুঝাইয়৷ দিলেন--তীহার»কন্থ 

1 সাং (৬) ১ ২৪১ 



ভারতের সাধক 

বলিতেছে,_-প্রকৃত সাধু ও প্ররুত ব্রাহ্মণ ধারা, ভার! কেন অগ্নি 

গ্রহের জদ্য গৃহস্থের ঘারে দ্বারে ঘুরবেন ? ইচ্ছা করলেই তে৷ তার! 

অগ্নি দেবতাকে আবাহন্র-কুব্তে পারেন ।' 
মাজ্জন! চাহিয়। মহিলাটি কহিলেন, “বাবা আপনি এ অবোধ 

বালিকার কথায় যেন রুষ্ট হবেন না, একটু দাড়ান, আমি ওকে আগ্জন 

দিতে বলছি।” 

কয়েক টুকরা কাঠ মেয়েটির হাতে গুঁজিয়! দিয়া জননী কহিলেন, 
“দাও, এবার সাধুবাবাকে আগুন দিয়ে দাও। ছিঃ এমন ক'রে কি 

মহাআ্মাদের গাণপ দিতে আছে ?” 

কাষ্ঠখণ্ড কয়টি মাটিতে সাজাইয়া কুমারীটি মন্ত্রোচ্চারণ করিল, 
দেবতাকে আবাহন জানাইয়া যুৎ্কার দিতেই দপ. করিয়া ভ্বলিয়া 

উঠিল অগ্নিশিখা। 
একটি ধাতুপাত্রে এ আগুন তুলিয়া রাখিয় বালিকা তাহার নিজ 

কাজে চলিয়। গেল। 

এই কাণ্ড দেখিয়। ত্রিপুরলিঙগ তো বিন্ময়বিমূঢ় হইয়া! গিয়াছেন। 

সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগিয়েছে তীব্র কৌতুহল । এমন অলৌকিক শক্তি 
মেয়েটি কোথায় পাইয়াছে? কোন্ সাধন বলে লাভ করিয়াছে? 
৬$এ রহন্ত তাহাকে ভেদ করিতেই হইবে। ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা 

করিলেন, গুহন্বামী কোথায় ? 
জান! গেল, তিনি কাজে বাছির হইয়া গিয়াছেন, ফিরিতে কিছুটা 

বিলম্ব হইবে। 
ত্রিপুরলিঞ্জ অঙনেই বসিয়! রহিলেন, ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ না 

করিয়। '্বানত্যাগ করিবেন ন1। 
' কিছুক্ষণ বাদে ব্রাহ্মণ ফিরিয়| আসিঙেন। দেখিতে সুপুরুষ, 

'গৌরকান্তি। দেছের উপরিভাগ অনাবৃত । গলদেশে ঝুলিতেছে গু 
উপবীত। কাধে এক কোদালি, চাঁষের কাজ শেষ করিয়! আদিতেছেন, 
হাটু অবধি হুই পা ধুল! কাদায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে 1 
বং 



যোগী ত্রিপুরলিজ 

হস্ত পদ প্রক্ষালনের পর ব্রাক্ষণ ত্রিপুরলিঙ্গের কাছে আগাইয়া 
আসিলেন। করজোড়ে কহিলেন, “মহাত্মন, কৃপা ক'রে আপনি 

দীনের কুটিরে অতিথি হয়েছেন। কিন্তু আমার হূর্ভাগা, এতক্ষণ 
আপনাকে বসিয়ে রাখতে হলো । আমায় মার্জনা! করুন । আজ 

এখানেই অন্ন গ্রহণ ক'রে আমাদের কৃতার্থ করুন ” 

“আচাধ্য, আপনি বাস্ত হবেন না আমি ইচ্ছে ক'রেই এতক্ষগ 

অপেক্ষা করছি। আপনার ক্যা এখানে যে অলৌকিক কাণ্ড দেখালো, 
08: হয়ে সেই কথাই শুধু ভাবছি। ত্র রহস্য দয়া ক'রে আমায় 

বলুন।” 

্রীর কাছে সব কথা শুনিয়া ব্রাঙ্মণ সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, 
“মহাত্বন, এতো অতি সহজ কথা! সত্যকার অগ্রিহোত্রীত্রাঙ্গাণ যে 

হয়, তার গৃহে  অগ্রি-ঘে-এষনি সহজভাবেই মনত মর াহাব্যে জলে উঠি 

এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই. 

“কিন্তু আমি কেবল ভাবছি, এই বালিক। কি ক'রে অগ্নিকে এমন 
বশে এনেছে ।” 

*এ শক্তি আমরা অর্জন করেছি পুরুষানুক্রমে, আর দেবপৃজ 
অতিথি-সেবাতেই তা নিয়োগ করছি। তাই এ শক্তির ক্ষয় কখনো 

হয়না । 'আপনাদের সমতল ভূমে এ অমি আবাহনের বিদ্তা! এব | 
শিখলে লোকে তখনি তা নিজ স্বার্থের জন্য ব্যবহার করে। ফলে 

শক্ত ত'রা হারিয়ে ফেলে। বাবা, বেদমন্ত্রের শক্তি আবহমানকাল 

ধরে অব্যাহতই রয়েছে। গুধু মানুষ নিজে গেছে বদলে, তাই তো সে 
একে অস্বাভাবিক মনে করে। এ সব*কথা যধাক। আপনি এবার 
দয়া করে, হাত পা ধুয়ে ভোদ্গনে বস্থুন। সঙ্গ্যাসী অতিথি অভুক্ত 

থাকতে তো আমর] খেতে পারিনে | 

“| বাবা, আমি অপরের তৈরী অন্ন গ্রহণ করিনে।” 
“বেশ তো আলি শুদ্ধ করে আপনি এ অল্প ভোজন করুন। তা 

হলে তো আর আপত্তির কারণ থাকতে পারে ন11” 
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্রাহ্মণপত্ঠী তখনি অক্ন ব্যঞ্জন নিয়া আদিলেন। পানপাত্র হইতে 
এক অগ্চলি জল নিয়া ব্রাহ্মণ মাটিতে ছিটাইয়! দিলেন, অস্ফুটস্বরে 
উচ্চারণ করিলেন অগ্নির আবাহন মন্ত্র। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্তিকা হইতে 
দপ. করিয়া ছ্বলিয়া উঠিল নীলাভ অম্নিশিখ! । এই অগ্নিতে আহাধ্য- 

পূর্ণ থালাটি তুলিয়া ধরিলে ধীরে ধীয়ে উহ গয়ম হইয়া উঠিল: 
একি অস্তুত দৃশ্য ! ত্রিপুরলিঙ্গের বিস্ময়ের সীমা রছিল না। সানন্দে 
এ অন্ন-ব্যঞ্জন তিনি পরিতোষ সহকারে আহার করিলেন । 

থাঁওয়! দাওয়ার পর উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আলাপ পরিচয়াদি 
হইল। ত্রিপুধলিঙ্গকে সঙ্গে নিয়া ব্রাহ্মণ তাহার পাঠকক্ষে ঢুকিলেন, 
পেটিকা! হইতে বাহির করিলেন বহু দুল্প্রাপ্য শান্তরগ্রস্থ। তন্ত্র ও 

জ্যোতিষীর অমূল্য সংগ্রহ এখানে রহিয়াছে । এ সব গ্রন্থের তত্বরাজী 
ব্রাহ্মণের অধিগত | ইহাদের প্রয়োগেও তিনি পারঙগম। 

ত্রিপূরলিঙ্গের দিকে চাহিয়া ব্রাহ্মণ সন্সেহে কহিলেন, * বাবা, 

তোমার হয়ত নিগুঢ় বিষ্া শেখবার কৌতুহল জেগেছে । গুরুক্বপায় 
অনেক কিছু আমার আয়ুত্তীধীন। আমি তোমায় শেখাতেও পারি। 
কিন্তু এক সর্ভে। এখানে তোমায় স্থায়ীভাবে বাস করতে হবে! 

মিবলি কি, তুমি আমার কন্ঠার পাণিগ্রহণ কর, এখানেই থেকে 
যে সব অলোকিক শক্তি আমি অর্ডন করেছি, তা তোমার 

ভেতর সঞ্চারিত করে দেবো । এই যে গ্রস্থরাজী দেখছে, এসব 

আজকাল দুক্প্রাপ্য ৷ এই গ্রন্থভাগ্ডারও আমি তোমায় দিয়ে যাবো।” 
. বিবাহ? এ ক্রাঙ্গণ বলে কি? ক্রিপুরলিশের কৌতৃহল ও 

গুপ্তবিদ্তা আহরণের ইচ্ছা মুছর্তে অন্তহিত হইল। নিজ জীবনের 
উদ্দেশ্ঠ, মুক্তি কামনায় তাহার সর্ববস্বপণ, শক্তিধর মহাত্মাদের অধাচিত 
কৃপা, নিজের সাধননিষ্ঠা, সব কিছু অকপটে ব্রাহ্মণের কাছে তিনি 
বিবৃত করিলেন । 

জব শুনিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন, “ন! বাবা, তা হলে তোমায় এখানে 
আটকে রেখে আমি অধর্দে পতিত হতে চাইনে। কন্যার বিবাহের ঘে 
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প্রস্তাব আমি করেছি, ত। মোহ্গ্রন্ত হয়েই করেছি। আমাধ় তুমি মাপ 
ক'র। তোমার সাধন জীবনে গুরুকূপা ফলিত হয়ে উঠুক, অভীষ্ট 
তোমার সিদ্ধ হোক্। তবে এখানে কিছুদিন যদি থাকো, কয়েকটি 
নিগুঢ় বিগ্ভা আমি তোমায় শিখিয়ে দ্বেবে11” 

এই শক্তিধর ব্রাঞ্মনের গৃহে কয়েক দিন অতিব'হছিত করিয়। 

ত্রিপুরলিঙ্গ আবার যাত্রা শুরু করিলেন । 

দৃষ্টি তাহার এবার প্রসারিত হিমবন্তের চিরভূষারময় অঞ্চলের 
দিকে। রজতগিরিসঙ্গিভ অভ্রভেদী গিরিচুড়া সেখানে অপরূপ মহিমায় 
দণ্ডায়মান । ধ্যানমৃত্তি মহেশ্বরের মৌন আহ্বান ত্রিপুরলিঙ্গের হয়ে 
তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়৷ দেয়। দ্রেতপদে সম্পুখের দিকে তিনি 

আগাইয়া চলেন । 

এবার তিনি শিবভূমির অভিযাত্রী। কখনে৷ পাহাড়ের টড়ায় 
চুড়ায়, কখনে! নিঝ'রিণীর তীরে, কখনো! বা জংল। পাকদগ্ডির পথে 
আগাইয়। চলিয়াছেন। অন্তরে আকাঙক্ষণ, যাত্রাপথে ভাগাক্রমে 
যদি কোন শক্তিধর যোগীর সাক্ষাৎ মিলে, তবে তাহার চরণতলে 

আশ্রয় নিবেন। সাধন জীবনকে করিবেন চরিতার্থ । 

সে দিন প্রত্যুষ হইতেই পর্য্যটন শুরু হইয়াছে । চড়াই উতর 
অতিক্রম করিয়! ত্রিপুরলিলের দেহ অবসন্ন। ক্ষুধা-তৃষ্ণায়ও কাতর 

কম হন নাই। কিন্তু এখানে এ সময়ে আহার ব! পানীয় কি করিয়। 

মিলিবে ? 
পথের দুইধারে প্রস্তরাকীর্ণ রুক্ষ পাহাড়ের সারি, বন-জজল 

থাকিলে তবুও হয়ত! ফলমূল কিছু জোটানো! ধাইত। কাছাকাছি 
কোথাও কোন লোকালয় বা সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রম নাই। তবে আশ্রম 
মিলিবার সম্ভাবনা কই ? বহু নিম্সে তিন চার মাইল দুরে এক পার্বত্য 
নদীর লীর্ঘ রেখা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু দেহের ধে অবস্থা, তাহাতে 
সেখানে নামিয়া গিয়া জল সংগ্রহ কর! একেবারে অসম্ভব। 
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গরুর নাম ঘন ঘন ম্মরণ করিতেছেন, ত্রিপুরলিঙ্গ । অবসন্ন দেহকে 
টানিয় নিয়া কোনমতে পথ চলিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ কাণে পশিল 
অপরিচিত কথম্বর | 

“বেট! ব্রিপুরলিঙ্গ, এ পথ দিয়ে কোথায় তুমি চলেছে? একটু 

অপেক্ষা ক'রো। আমি নীচে নেমে আসছি।”--পাহাড়ের কোলে 

াড়াইয়! জটাজুটমণ্ডিত এক বর্ষীয়ান যোগী উদাত্ত ম্বরে তাহাকে 
ভাকিয়! কহিলেন। 

মহাত্মা সন্মুথে আসিয়া দ্াড়াইতেই ত্রিপুরলিঙ্গের চোখে ' মুখে 
ফুটিযা উঠিল অপার বিম্মন্স। মনে মনে ভাঁষিতে লাগিলেন, ইহাকে 

কোনদিন দর্শন করিয়াছেন বলিয়া তে! মনে পড়ে না । তবে কি করিয়া 
ইনি তাহার নাম জানলেন? কেনই বা এ সময়ে যোগীবরের 

আবির্ভাব ? সঙ্কট ত্রাণের জন্থ ? 
প্রসন্নোজুল হাসি ছড়াইর1 যোগী কহিলেন, “বস, আমিই তোনায় 

ডেকেছি। ডেকেছি তার কারণও আছে। তুমি যে আমার দর্শন 

লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলে ।” 
“দে কি! দর্শন করতে চেয়েছি--আপনাকে ! টির বলিয়া 

উঠন তরিপুরলিজ। 
+ "স্থ্যা, বৎস গ্রিক তাই। তোমার অন্তস্তলে তীব্র আকাওক্ষ। উদ্গত 

হয়েছে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য । তবে তা তোমার সচেতন মনের 

কাছে ধরা পড়েনি। আল্জ্ঠ বলতো, এ অনির্দেশ্ঠ যাত্রায় কেন তুমি 
বেরিয়েছো৷? দিনের পর দিন হিমালয়ের দুর হুম প্রাদেশে কেনই ব! 
এগিয়ে চলেছে? এখনে ত| তোমার কাছে স্পঃ হয়ে ধর! দেয়নি। 
আনলে এই অভিযাআর পেছনে রয়েছে তোমার পূর্ববজন্মের সংস্কার । 
আর রয়েছে এক গৃঢ় এঁশী ইঞ্জিত। পরে এ কথ! বুঝতে পারবে 1" 

অন্মোহিতের মঞ্গ ত্রিপুরলিজজী তীহার চরণে চি হইলেন, 

নিধেধন করিলেন জশ্রন্ধ প্রণাম । 

যোগী কছিলেন,“বতস, তোমার পরিচয় আমি রঃ জানি। আমি 
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কে, তা জানতে উতস্থক হয়েছো! ? শোন তবে। আমার লৌকিক 
পরিচয় বলতে কিছু নেই। অপর যে পরিচয় আছে তা ক্রমশঃ তুমি 
উপলব্ধি করতে পারবে | তবে আমার একট! ডাক নাম আছে বৈ কি? 
এ অঞ্চলে সবাই আমায় বলে-_লামাস্বামী ৷” 

ত্রিপুরলিজের হৃদয়ে জাগিয়া উঁঠিয়াছে এক অনান্বাদিতপূর্ধব 

রসানুভূতি । অস্তরাতু। হইতে কে যেন বার বার ডাকিয়া কহিতেছে, 
“ওরে, এই মহাত্ব। যে তোর এক জত্যকার আপন জন। এরই 

পরামাশ্রয় তুই গ্রহণ কর্।” 
সাশ্রুনয়নে তিনি নিবেদন করিলেন, “প্রভৃ, আমি নিতান্ত 

অসহায়-_শিক্ষাণ্ডরুর সঙ্গচ্যুত হবার পর নোঙরহীন নৌকার মত 
ভেসে বেড়াচ্ছিলাম। এবার কৃতসঙ্বল্প হয়ে এই শিবভূমিতে এসেছি-- 

হয় মিদ্ধিলাভ করবো, নতুবা, করবো শরীরপাত |” 

“বস, তুমি ক্ষুধা! তৃষ্ণাঁয় কাতর । আগে খেয়ে দেয়ে হুন্থ হও। 
বিশ্রাম ক'র। বিস্তারিত কথা পরে হবে। এসো. নিকটেই আমার 
আবাস স্থান,” 

যোগী পথ দেখাইয়! চলিলেন। উভয়ে উপনীত হইলেন পর্তবত- 
শৃক্লের পশ্চাদিকে এক প্রস্তর-গুহায়। . 

গুহার কাছে আসিয়' দাড়াইতেই ভ্রিপুরলিঙগের বিশ্রয়ের 'অবধি 

রহিল না। দেখিলেন অদুরে নিম্নভূমিতে প্রসারিত রহিয়াছে তরুরাজী 
শোভিত এক শ্'মল ক্ষেত্র। আর ফ্াহার পাশ দিয় কুলুকুষু নাদে 
বহিয় চলিয়াছে, একটি পার্বত্য ঝারণাঁ। চারিদিকে অভ্রভেদী রাক্ষ 
পৰ্ব তশৃঙ্গের ব্টেনী। মধাস্থলে বিরাঁজিত সবুজ তৃণলভামগ্ডিত ন্বরম্য 
বনভূমি। এ দৃশ্ট সত্যই অভাবনীয়। 

যোগীবর স্মিতছান্তে করিলেন, “বংস, এমনতর বনু শ্যামল ভূমি 
লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে গিয়েছে । হিমালয়ের ভাঁজে ভাজে, অতি 
দুম স্থানে এগুলো! লুকানো । সমতলের মানুষ তে! দুরের, কথা. 
অনেক পববতচারীও কোন সন্ধান জানে ন1।” : 
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ত্রিপুরলিঙগকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া যৌগীাবর এঁ বনে প্রবেশ 

করিলেন | ফিরিয়! আসিলে দেখা গেল, হাতে রহিয়াছে এক ভড় 
স্থপেয় জল এবং দুইটি পক ফল। 

ফল দুইটি ভোজন করার সঙ্গে সঙ্গে ্রিপরলিঙ্ের শান্তি ও 
অবসম্নত1 দুর হইয়] গেল। 

“িতুস, এখন কিছুকাল তোমার বিশ্রাম প্রয়োজন । আমি একটু 
কার্ধ্যস্তরে যাচ্ছি, ফিরে এসে তোমায় ভাকবে11”- বলিয়া মহাত্ব। 

অন্তহিত হইলেন। 

এক স্থৃবুহত্ড পাষাণবেদীর উপর দেহ প্রসারিত করিয়া ত্রিপুরলিজ 

অল্লক্ষণের মধ্যেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। 
নিদ্রা ভাঙ্গিতেই দেখিলেন এক অপরূপ দৃশ্য । যোগীবর গুহার 

কোণে পল্লাসনে বসিয়া আছেন। ধুনীর আগুনের আভায় গৌরদেহ 
হইয়াছে কাঞ্চনাভ ! আয়ত নয়ন ছুটি স্বল্ ভুল করিতেছে । 

যোগীবর তাহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন। গস্তীর স্বরে 
কহিলেন, “ত্রিপুরলিঙগ, তোমায় এখানে দু'এক রতসর অবস্থান করতে 

হবে। আমি তোমায় যোগ সাধনার মিগৃঢ় ক্রিয়াদি শিক্ষা দেবে | 
কিন্তু বণুস, তার আগে তোমার অন্তস্থল থেকে অপসারিত করতে 

হঝ্+যোগবিভূতি বা সিদ্কাই অজ্জনের আকাঙক্ষা । মনে রেখো 
এ আকাঙক্ষ! হচ্ছে সাধন-পথের বড় অন্তরায় । নিজ্রিয় নিবিবকল্প 
নিপুন যে পরমাত্মা, ভার দিকেই নিবন্ধ রাখবে একাগ্র দৃষ্টি । 
সাধন এখানে পাঁবে তা অন্ধী্ী করবে অনন্যকন্্মা হয়ে। আশীর্বাদ 
করি, তুমি জরযুক্ত হও ।” 

মহাত্বার চরণে প্রণিপাত জানাইয়। ভ্রিপুরলিঙ্গ তাহার কাছে 

আত্মসমর্পণ বরেন। এখন হুইভে কঠোর যোগসাধনার মধ্য দিয়া 
তাহার অধ্যাত্মজীবন আগাইয়! চলে । 

দেড় বৎসর এ পাহাড়ে তিনি অতিবাহিত করেন, ঘোগীবরের 
আশীরববাদে হন আগুকাম। 
6৮ 



ধোগী ত্রিপুরলিঙ্গ 

এখানকার সাধনায় যে চরম পিব্যামুভৃতি তিনি লাভ করেন, সে 
প্রসজে স্বামীজীর শিষ্য নবেশানন্দজী লিখিয়াঁছেন, “পাহাড়ের গায়ে 
এক বৃক্ষমূলে ত্রিপুরলিঙগ বসিয়া আছেন, শাবতম্ময়তায় একেবারে 
মগ্ন ক্রুমে ক্রমে তাহাব বহাজ্ঞান লোপ প ইয়া গেল। এইভাৰ 
কতক্ষণ তিনি ছিলেন তাহ] ভীহার বোধ ছিলনা! কিন্তু যখন 
চেতনা "ফিরিয়া আসিল তখন তিনি সমস্তই মধুময় বোধ কঠিতে 
লাগিলেন। কাহার মধুর স্পর্শে হৃদয়তত্ত্রী যেন সুমধুর তাঁনে বাণ্জধ1 
উঠিল। মনেব সকল কদ্ধ দুয়ার খুলিয়া গেল-_তীহার মনে হইতে 
লাগিল জগত্টা যেন এক আনন্দে পূর্ণ ও চৈতম্থময়। সে আনপ্দের 
শেব নাই-_বৃক্ষলতা, পাহাড, পর্ববত, আকাশ, বাধু, জলস্থল 
সকলইযেন কি এক আনন্দে পূর্ণ- সে আনন্দের ছটায় চাঁ্দিক 
উদ্তাসিত। কি এক অপুর্ব মধুর স্ুরতানসমস্থিত সঙ্গীত উদ্থিত হইয়। 
অনস্তািমুখে কোথায় যেন শাসিয়া চলিয়াছে- তাহার আর শেষ 
নাই। ব্রিপুরলি্গ আরো অনুভব কবিলেন, গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি অনন্ত 
জ্যোতিক্ষমগ্ডল কি এক মধু উজ্জল প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া! অমৃত 
আসম্বাদনের জন্য অনন্তের পথে পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। তারপর 'অব্যকং 

অচিত্যং অনির্ববচনীয়ং' অবস্থা । এইঝপ স্থির নিশ্চয় নিষ্পন্দভাবে 
বহুক্ষণ অতীত হইয়! গেল ।”১ 

গুহায় ফিরিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে মহান্স। স্মিতহান্থে ভাহাকে 

কহিলেন, “বৎস ত্রিপুরলিঙ্গ, তোমার সাধনার সাফল্যে আমি মহা 
আনন্দিত হয়েছি। যে দিব্য অনুভূতির ম্বাদ আজ গ্রহণ করলে, খুব 
কম সাধকই এত শীঘ্ব তার অধিকারী হয়। পরমাক্ন। তোম র প্রতি 
শপ্রসন্ন। তোমার অভীষ্ট 'অনেকাংশে সিদ্ধ হয়েছে। এবার তুমি 
সমতল ভূমিতে নেমে ঘাও। সেখানে গিয়ে নিষ্ক্ণারিত এশী কর্ণ 
উদ্যাপন ক'র। আত্তরিক আশীবর্ধাদ জানাই, অচিরে তোমার পরম- 
প্রাপ্তি ঘটুক। ব্রক্মলাভ হোক্।” 

১ ম্বামীজীর কথা £ নরেশানন্দ সরন্থতী 7 পৃঃ ৫৪-৫৫ 
১৪৯ 



ভাবতের সাধক 

কয়েক দিন অতিবাহিত হইবার পর এঁ পবর্বতগুহায় এক বর্ষীয়ান 
বিশিষ্ট ঘোগীর আঁগমন ঘটে। ই'হার নাম প্রজ্ঞানন্দ স্বামী । মহাত্মার 
নিকট হইতে নিগুট যোগসাধন ইনি গ্রহণ করিয়াছেন, দীর্ঘদিন তাহ। 
অভ্যাস করিয়াও চলিয়াছেন। সাধারণতঃ মিহালয়ের নিম্নভূমিতে 
নাতিশীতোঞ অঞ্চলেই প্রজ্ঞানন্দ অবস্থান করেন । কিন্ত মাঝে মাঝে 

তাহাকে এই পবব তশীর্ষে উঠিয়া আসিতে হয়| মহাত্মার কাছে উচ্চতর 
যৌশক্রিয়ার নিদেশাদি নিয়! অ'থার দ্বস্থানে ফিরিয়! যান । 

ত্রিপুরলিঙ্গের সহহত মাতম! তাহার এই কৃতি শিষ্যের পরিচয় 
সাধন করিরা দ্রিলেন। কহিলেন, “বৎস ত্রিপুরলি্গ, তুমি স্বনামধন্য 
যোগী ত্রৈলজগ মহারাজের কাছে দীক্ষা পেয়েছো!। যোগসাধনার নান। 
স্তর ক্রমান্বয়ে অতিক্রম করে চলেছে! ৷ ঘোগীদের শক্তি বিভৃতির সাথে 
তোমার কিছুট1 চাক্ষুষ পরিচয় থাক] দরকার । প্রজ্ঞানন্দ এ বিষয়ে 
তোমায় সাহায্য করতে পারবে। 

নরেশানন্দ সরস্বতী লিখিয়াছেন--“লামাশ্বামী প্রজ্ঞানন্দকে কি 

ইঞ্জিত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্ঞানন্দ সৃষ্মম শরীরে ভ্রমণ ও পরকায়। 
প্রবেশ প্রণালীর নিয়ম ও যৌগিক ক্রিয়াপদ্ধতিগুলি ব্রিপুরপিজকে 
ধথাযথ দেখাইয়া] দিলেন। ইহা দেখিয়া! তিনি উপলব্ধি করিলেন, 
ঘোগীগণের পক্ষে সুক্ষাদেহে গমনাগমন, পরকাা প্রবেশ বা যে কোনও 
তত্ব অবলম্বন করি বহুদিন, এমন কি প্রলয়কাল পর্ান্ত, সংস্কারময় 

দেহ রাখা সম্ভব হয়। ব্রিপুরলিঙ্জের অষ্টাঙ্গ যোগ সন্থদন্ধে অভিজ্ঞতা ও 
দত্যসম্বল্প সম্পর্কে জ্ঞ'ন থাকায় তত্বগুলি অনুধাবন বা আয়ত্ত করিতে 

বিলম্ব হইল না,” 
পরমানন্দে আরো! কিছুদিন এখানে অবস্থান করার পর মহাত্মা 

লীমাস্বামীর কাছে ত্রিপুরলিজ বিদায় গ্রহণ করিলেন। এবার তাহার 
পরিব্রাঞ্জনের লক্ষ্যস্থল _ পূর্ব ভারতের তীর্ঘসমূহ। . 

হিমালয়ের বনপথ দিয়া ত্রিপুরলিঙ্গ অগ্রসর হুইয়! চলেন। পথে 
২২ 
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নেপালের পশুপতিনাথে কিছুদিন অবস্থানের পর সিকিম ভূটান হইয়া 
পদার্পণ করেন আসামে । 

এখানে কামাথ্যা ও পরশুরামকুণ্ড দর্শন করিয়। উপস্থিত হন 

জয়ন্ীয়া পাহাড়ে । পাহাড়ের কোলে, গহন বনের অভ্যন্তরে চোখে 

পড়িল এক প্রাচীন শিবমন্দির । খরবেগে পাশ দিয়! বহিয়! চলিয়াছে 
এক পার্বত্য বরণ! এখানকার নির্জনতা, প্র]কৃতিক শোভা ও পবিজ্ঞ 

পরিবেশ দেখিয়া ত্রিপুরলিজ্গ মুগ্ধ হইলেন। স্থির করিলেন, এই মন্দিরে 
কিছুকাল ধ্যান ভজনে কাটাইবেন। 

মন্দিরের বারান্দায় সবেমাত্র আসন পাতিয়া বসিয়াছেন, এমন 

সময় নিকাটস্থ, গ্রামের একটি লোক সেখানে আসিয়া উপস্থিত । আজ 

তাহার মানং ছিল, তাই শিবের মাথায় এক ভড় দুধ চড়াইতে 
আসিয়াছে । কাজকর্ধ শেষ হইয়। যায়। লোকটি ত্রিপুরলিঙ্গের চরণে 

প্রণতি জানাইয়! প্রশ্ন করে, “সাধুবাবা বুঝি আজই এসেছেন এ 
মন্দিরে ? সন্ধ্যে হয়ে আসছে! এবার তাড়াতা'ড় চলুন আমাদের 
গায়ে। সেখানেই আপনার সেবার বন্দোবস্ত কর! যাবে ।” 

“তাতে। হয় না ভাই। কিছুদিন এখানে থাকব বলেই ভেবেছি।” 
_ক্রিপুরলিঙ্গ উর দেন । 

বিস্ময়ে লোকটির নয়ন বিক্ষািত হইয়া উঠে। মন্তব্য করে, 
“বাবা, এ মন্দিরে আজ অবধি কেউ রাত্রিবাস করতে পারেনি | নিজের 

মল চাঁন তো আজই এ জায়গ| ত্যাগ ক'রে ধান। অনেক সাধুই এ 
মন্দিরে প্রাণ হারিয়েছেন ।” 

সহাম্ে ত্রিপুরলিজ জানাইয়| দেন, যে সঙ্কল্প তিনি করিয়াছেন, 
তাহা সিদ্ধ না হওয়া! অবধি এই দেবন্থান হইতে এক পা নড়িবার 
ইচ্ছা তাহার নাই। 

“দেখছি, এ বিদেশী সাধুর মৃত্যু আজ ঘনিয়ে এসেছে ।”- "আপন 

মনে বক্বক্ করিতে করিতে লোকটি বনপথ ধরিয়া গ্রামের দিকে 
অনৃশ্ঠ হুইয়! ঘায়। | 
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রাত্রি ক্রমে গভীর হয়, বনভূমি এক স্ৃগস্তীর নিস্তন্ধতায় ভ'রয়া 
উঠে। মন্দিরের অন্তঃপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া ব্রিপুরলিজ শিবের 
আরাধনায় উপবিষ্ট হন। ডুবিয়া যান ধ্যানের গভীরে । 

বাহভ্ঞান ফিরিয়। আসিলে দেখেন এক অলোঁকিক দৃশ্য । সারা 
গর্ভমন্দির শুভ্র জ্যোতিতে উত্তাসিত হইয়! উঠিয়াছে। জটাজুটসমদ্িত, 
তেজঃপুঞ্জকায় এক দিব্য পুরুষ তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান । নয়নঘয় 
অগ্নিগোলকের মত জ্বলিতেছে, আর নিষ্পলক দৃষ্টিতে ত্রিপুরলিজের 
দিকে তিনি চাহিয়া! আছেন। 

সাহস জঞ্চয় করিয়| ত্রিপুরলিঙগ নিবেদন করিলেন, “প্রভু, আমি 

পরিব্রাজক সন্ন্যাসী। এই মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করে শিবারোধনায় 

রত হয়েছিলাম। আমার পরম সৌভাগ্য” আপনার দর্শন এখানে 

পেলাম। কৃপা করে বলুন, আপনি কে ?” 

গম্ভীর ত্বরে দিব্য পুরুষ উত্তর দেন, “বতুস, আমার পরিচয় শুনে 

তোমার কোন লাভ নেই। তা এখন থাক। আজ আমি আবিভূতি 

হয়েছি তোমারই মঙ্গলার্থী হয়ে। তোমার পরিচয় আমি জানি, 
তোমার গুরুদেবের কথাও অবগত আছি। বস, আমি আদিষ্ট হয়েছি 
তোমার একটি সাধন নির্দেশ দেবার জন্য । তুমি ত1 গ্রহণ ক'রে 
পরমপ্রাপ্তির পথে এগিয়ে যাও । হ্যা, আয একটা কথা । কাল 
প্রত্যুষেই তুমি এই মন্দির ত্যাগ করবে। এতে অন্যথ! না হণ্ম।” 

ব্রিপুরলিঙ্গকে নিগুঢ় সাধনতত্ব দান করিয়| দিব্যপুরুষ মুহূর্তমধ্যে 
সেখান হইতে অন্তদ্বান করিলেন। ত্রিপুরলিঙ্গ এই দিব্যপুরু-ষর 
'পঝিচষ উদ্ঘ(উন করিতে অমর্থ হইযাছিলেন । উত্তরকীলে এই প্রসঙ্গে 
তিনি বলিতেন-_“এ সব দিধ্যপুরুষ সাধকদের ছিতের জন্যই তপঃসিন্ধ 
'তীর্ঘে আবিভূতি হন।” 

- পরদিনই ত্রিপুবলিঙ্গ এই মন্দির ত্যাগ করিয়া ঘান। তারপর 
জয়স্তীয়! পাহাড় হইতে অবতরণ করিয়া পদক্রজে তিনি যাত্রা করেন 
বাংলাদেশ অভিমুখে | 
৫২ | 
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এখন হইতে ঢাকা! নগরীই হয় যোগী ত্রিপুরলিঙ্গের লীলাভূমি । 
শহরের উপাস্তে বেগুনবা়ী নাম গ্রাম! এই গ্রামেরই গ! খেঁধিয় 
আগাইয়! চলিয়াছে গহন বনাঞ্চল । শাল পলাশ আম জামের অগণিত 
বৃক্ষ ছড়ানে! চারিদিকে । লাল মাটি আর কীাকরের সাথে জড়াইয় 
আছে অজত্র সবুজ ঝৌপঝাড়। নিভৃত তপস্যার উপযোগী এ স্থান 
ত্রিপুরলিঙ্গের বড় ভাল লাগিল। স্থির করিলেন, কিছুর্দিন এথানে 

অতিবাহিত করিবেন । 
সম্মুথস্থ এক বটবৃক্ষের নীচে তিনি আসন বিছাইয়! বসিলেন 

ধুনী প্রস্থলিত করার অনতিকাল মধ্যেই হইলেন ধ্যানস্থ। তারপর 
বাহজ্ঞান রহিল না। * 

কয়েক ঘণ্টা অতিক্রান্ত হইয়! গিয়াছে। হঠাৎ অদূরে বনমধে 
শোনা গেল তুমুল সোরগোল। নয়ন উদ্দমীলন করিতেই ত্রিপুরলিন 
দেখিলেন এক অত্যাশ্চ্ধয দৃশ্য ! তাহার পাশে, কয়েক হাত দূরেই 

একটি বৃদাকার বাঘ নিশ্চিন্ত আরামে শয়ন করিয়া আছে। ব্রিপুরলি্গ 
যেন তাহার এক অতি আপনার জন, তাহার সান্নিধ্যে থাকিয়া ডে 
বিশ্রামস্তখ উপভোগ করিতে চায়। 

একটু পরেই অদূরে উপস্থিত হয় হতীপৃষ্ঠে আরোহিত একদল 
শিকারী । সকলেরই হাতে দূর পাল্লার রাইফেল । ধ্যানাসনে উপবিষ 
সাধু ও হিংস্র ব্যান্ত্রের এই অপরূপ মিলন দৃশ্য দেখির1! তাহার! তে 
একেবারে হতবাক্। 

হাতীর হাওদায় উপবিষ্ট আছেন এক স্থুদর্শন মধ্যবয়স্ক পুরুষ 
তাহ্ারই ইঙ্গিতে শিকারীদলের কেহ এতক্ষণ বাঘটিকে লক্ষ্য করিয় 
গুলী ছুঁড়ে নাই। বিস্ময়বিম্ফারিত নয়নে সকলেই তাকাইয় 
আছেন। ভাবিতেছেন, এ হিংত্র বাঘকোন্ ইন্দ্রজাল বলে পাধুর 
কাছে পোষ মানিয়াছে ? নিজের প্রতাপ ভুলিয়া কেন হইয়াছে শান্ত ও 

নিব্বিকার ? 
সকলেই চুপচাপ। কাহারে! মুখে একটি কথাও সরিতেছে না! 

, ₹ক:এ 
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বনমধ্যে শিকারীদের তাঁডা খাইবার পর বাঘটি এখানে চলিয়া আসে 

এতক্ষণ সাধুর সন্মুথে নিরিবিলিতে বেশ বিশ্রাম করিতেছিল ! এবার 
জনসমাগমে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া! বসে। তারপর হঠাৎ ব্রিপুরলিজের 
পিছন দিয়! বনাস্তরালে অদৃশ্য হইয়া যায়। 

শিকারী দলে এধার গুঞ্জনধরনি উঠিল । স্তুর্শন পুরুষটি হস্তীপৃষ্ 
হইতে ভূমিতে অবতরণ করিলেন। ত্রিপুরলিঙ্গের কাছে আসিয়! 
জানাইলেশ সশ্রদ্ধ সেলাম। কহিলেন, “সাধুজী, আপনি সত্যই ধন্য । 

থোদাতালার দোয়া আপনি পেয়েছেন। নইলে হিংত্র বাঘ আপনার 
কাছে এসে পোষ! কুকুরের মত হয়ে ঘাবে কেন? কিন্তু, আপনি এই 
বিজন বনে কেন খসে আছেন? চলুন শহরে, আমার গরীব-খানায় ! 
সেখানে আপনার বসবাস ও ভোজনের সব ব্যবস্থা আমি সানন্দে 

ক'রে দবো।? 

: ত্রিপুরলিজের আনন শ্মিতহাস্যে উজ্জল হইয়] উঠে। মৃদুম্বরে 
কহেন, “আমায় আপনার গৃহে নিয়ে গিয়ে কি লাভ হবে, বলুন তো ?” 

' আমার কিসমৎ ভাল । আপনার মত কেরামৎসম্পন্ন মহাত্বার 
দর্শন পেয়েছি । এ কিসমৎ ে সবাইকে বেঁটে দিতে ইচ্ছে করছে। 

তাই চাইছি, সবাই আপনার দর্শন পাক্।” 
আপনি কেরামৎ অর্থাৎ যোগ বিভূতিকে এতো! বড় করে দেখছেন 

কেম? বনের বাঘ কেন তার হিংসা ভুলে গেল, তাই ভেবে আর্শ্্্য 
হচ্ছেন? কিন্তু এতো অতি সহজ কথা । পরমাত্থার ধ্যানে আ আমি সদা 

তন্ময় থাকি,পরমাত্ু! সারা বিশ্বে ওতপ্রোত, তাই বিশ্বের সর হি সুর কিছুকেই 
আপন বলে ভালবাসি আন্তরিক বাধও তাই আমার অতি 
আপন--পরমাতীুয়ু। সে আমার কাছে এসে শ্বাভাবিক প্রেমের 

আকর্ষণেই বাঁধ। পড়েছিল! । এ অতি সহজ কথা, এতে ইন্দ্রজালের 

কিছু নেই ৮ 

আগন্তক মৃদ্র হাদিলেন। কহিলেন, “সাধুজী, আমর। অজ্ঞ, তত্বের 
কথা কিছুই জানিনে। কিন্তু এটুকু অবশ্যই যুঝি--দব কিছুর ভেতর 
৫] 
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আল্লাহ-তাপাকে দেখা, নিজের অহ্মিকাকে বিলুপ্ত করে দিয়ে সব 
কিছুকে আপন বলে উপলব্ধি করা ও ভালবাসা, এতো সাধারণ 

মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়! শুধু সিদ্ধ পুরুষেরাই পারেন এট]।” 
একজন সঙ্গী আগাইয়া আসিয়া! কহিলেন “সাধুজী, ইনি হচ্ছেন 

ঢাকার স্বনামধন্য নবাব, আবদুল গনি সাহেব। শুধু ধনী প্রতাপশালী 
জমিদারই নন, সৎ ধি্ঠ বলেউ এ অঞ্চলে ইনি সপরিচিত। 
আপনি এর আতিথ্য গ্রহণ করলে, এ শহরের হিন্দু মুসলমান 
জনসাধারণ আপনার সাম্লিধ্য পাবে, উপকৃত হবে। আপনিকৃপা ক'রে 

এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করুন|” 

ত্রিপুরলিক্গ উত্তরে কহিলেন, “এ স্থান'ট ধ্যান জনের পক্ষে বড় 
উপযোগী । আমি এখানে আরে] কয়েকট৷ দিন কাটিয়ে যেতে চাই। 
পরে আপনাদের এ অনুরোধ রাখবে]।” 

ইহার কিছুদিন পরে গণিমিএ। সাহেবের ব্যবস্থা অনুায়ী 

ত্রিপুরলিঙগ কুরমীটোল। এবং শাহবাগে অবস্থান করেন ! সে সময়ে 
অল্পদিনের মধ্যে গ্রামাঞ্চলের ভিন্দুও মুদলমান উর উওয় সম্প্রদায়ে তিনি 

খুব জনপ্রির হইয়া! ওঠেন! তাহার ভীবনে জীবনে ফোগবিভুতির" নান! 
প্রকাশও ঘটিতে থাকে । 

দারিড্র ও শোকতাঁপে জর্র নরনানী প্রায়ই তাহার কাছে ভীড় 
করিত। মাগিত আমর্ববাদ ও আশ্এয়। স্থগৌরক্থঠামতনু এ মহাত্মাকে 

মুসলমান ভক্তের! ডাঁকিত র্ন-শাহ ফকীর নামে। হিন্দুরা বলিত 
সিন্ধাই নাই ঠাকুর ৃ | 

ভক্তিনা নামে এক দ্ধ হিনদুস্থানী রমণী এ সময়ে ত্রিপুরলিঞের 
মহ। ভক্ত হইয়া পড়ে। প্রায়ই সে শাছবাগৈ তাহাকে দর্শন করিতে 
আদিত, ভিক্ষার জন্য আনিত ফলমূল। সদ! নিস্পৃহ ও নিলিপ্ত 
ত্রিপুরলিজজী তাহার দেওয়া খান আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতেন। 

শহরের বাজারে ভক্তিনার একটি ক্ষুত্রে ডালের দোকান ছিল। 
বন্ধার একান্ত অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়! ত্রিপুরলিগজী সেবার 
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এঁ দোকানে আসিয় অবস্থান করিতে থাকেন। কিছু দিন চলে এই 
নিভৃত বাস। দেখ যায়, তিন রাতের প্রায় সময়ই কম্বল মুড়ি দিয় 
এই ডালওয়ালীর দোকানে, চৌপাইর উপর তিনি শায়িত রহিয়াছেন। 
কতিপয় ঘনিষ্ঠ ভক্ত ছাড়া অপর কেহ এই শক্তিধর মহাত্মাকে 

চিনিতনা, তাহার মাহাজ্যযও জানিতপ|| ্ 

এ আত্মগোপনের পাল। বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। অচিরে সিদ্ধ 
ঘোগীর বিভূতি ও কৃপার কাহিনী ছড়াইয়া পড়ে। 

বনগ্রামের আকুবাবু ছিলেন ঢাকার এক প্রাচীন জমিদার বংশের 

সন্তান। বিপুল বিত্ত বিষয়ের তিনি অধিকারী । এই সময়ে আকুবাবু 
মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন । সর্বপ্রকার চিকিুসাই চলিতে থাকে 

কিন্ত কোন ফল হয় না। শেষটায় সঙ্কট চরমে উঠে, শহরের প্রথীণ 
চিকিওসকেরাও হাল ছাড়িয়। দেন। 

এ অবস্থায় আকুবাবুর এক ভাতা কি করিয়৷ ত্রপুরলিজীর 

শক্তি বিভূতি কথা অবগত হন। ডালওয়ালী ভক্তিনার দোকানে 

আসিয়া তিনি কীদিয়। পডেন। বারবার মিনতি জানাইয়। চাহে" 

ভ্রাতার প্রাণভিক্ষা । 
ধোগীবরের হৃদয় করণায় বিগপিত হর । বলেন, “গ্ভাথো, শিবজীয় 

কুপায় সব কিছু সন্তধ হতে পারে। তিনি আশুতোষ, একটু স্তখ 

স্তুতিতেই হম মহ! তুষ্। তোমরা শিবের ভজন] কত বিল্বপত্র তার 
শিরে চড়াও । 

আকুবাবুর ভ্রাতা এবার ৮৪ণ ধরিয়। পড়েন। অশ্রসজল চক্ষে 

বলেন, “মহারাজ, অমর! হাঁন_বুদ্ধিবিষয়ী। আমাদের ভজনে কোন 
কাজ হবে না, পাষাণ লিঙ্গ থেকে কুপাবারি কখনোই ঝরবেনা। 

“কিন্তু, বেটা, আমি কি করতে পারি ?” 

«আপনি সব পারেন, মহারাজ । আপনি হচ্ছেন যোগসিদ্ধ,শিবকল্ল 
মহাপুরুষ। ঈশ্বপীয় কৃপা আপনার মত শক্তিধর মহাপুরুষেরাই শুধু 
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নামাতে পারেন। আমরা জীবন্ত শিবরূপে আপনাকে কাছে পৌর 

আপনার কাছেই কৃপাভিক্ষা চাইছি। এ কৃপা না পেলে আমি এখান 

থেকে নড়বেো না ।” 

যোগীবর তাহার আসন হইতে উত্থিত হন ! কমগুলুর জলের মধ্যে 
তিনটি বিল্বপত্র ডুবাইয়! নিয়! আর্ত ভক্তকে কহেন, “যাও, এখনি এ 
পত্র তিনটি বেটে, তিনবার রোগাকে খাইয়ে দাও। আর শিয়রে বসে 

শোনাও শিবপ্ততি। ভয় নেই, সে হস্থ হয়ে উঠবে» 

আকুবাবুর প্রাণ রক্ষা হয়, শুধু তাহাই নয়, পুনরায় হৃতশ্যাস্থা 
প্রাপ্ত হইয়৷ দীর্ঘদিন কশ্মক্ষমও থাকেন। 

রোগমুক্তি পর হইতে আকুবাবু ত্রিপুরলিজজজীর মহা ভক্ত হইয়, 

উঠেন। তাহার করাতিটোলার বিস্তৃত বাগিচায়, শহরের অন্যান্ 
ভক্তের সহযোগিতায় ষোগীবরের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় এক মনোরম 

আশ্রম । 

স্বামী ত্রিপুরলিঙগজীর অআস্ত'না--তাই এ আশ্রমের নাম দে ওয়? 
হয়, স্বামীবাগ । পরবর্তীকালে সমগ্র পল্লীটিই শ্বামীবাগ নামে পরিচিত 

হইয়া! উঠে। এই জময় হইতে ঢাকার স্বামীজী বলিতে জনসাধারণ 
ত্রিপুরলিজ মহারাঁজকেই বুঝিত। 

এবার হইতে শুরু হয় আচার্ধ্য জীবন। ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূখ” 
সকলেই দলে দলে আসিতে থাকে তীহার সমীপে । কেহ আসে শোক- 

তাপ দুর্ৈব নিবারণের জন্য, কেহ বা আসে অধ্যাতুজীবনের জিজ্ঞাসা 

নিয়া'। কৃপালু স্বামীজীর যোগশক্তি, বিদ্যাবতা ও স্সেহপ্রেম সদাই 
নিয়োজিত থাকে দুঃখীর দুঃখ মোচনে, আর্তের ব্রাণকন্মে। শ্বামীবাগ 

আশ্রম ভক্তসমাগমে সরগরম হুইয়। উঠে। 

সে-বার এক ভক্ত ব্রিপুরলিঙগজীকে প্রশ্ন করেন, “মহারাজ, 
আপনি আমাদের কাছে আবির্ভূত হয়েছেন ভগবানের আশীষরূপে। 
আমাদের আধ্যাঁত্সিক সমস্যার সমাধান আপনি করবেন, ঈীশ্বরলাভের 

পদন্বিদেেশি দেবেন, এই হচ্ছে কাম্য কিন্তু আপনি এতে। লোকের 
ভাঃ নাঃ (৬) ১৭ ২৫৭ 
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তাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইত না| এই পাষণ্তীর জীবনে হঠাঁ সেদিন 

পতিত হয় ত্রিপুরলিঙ্গজীর কৃপারশ্মি। 
কাজকর্ম উপলক্ষে পুরন্দর ঘোষকে মাঝে মাঝে মেঘনা] নদীর পথে 

বাতায়াত করিতে হয় । সেদিন বর্ধার রাতে নৌকাযোগে তিনি ভৈরব- 

বাজারে চলিয়াছেন। হঠাৎ পথিমধ্যে শুরু হইল ঝড়ের তাগুব। 

প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও মাঝির নৌক] বাঁচাইতে পারিল না, নদীর 

মাঝখানে নিমভ্ভিত হুইয়৷ গেল। 

মাঝি মাল্লারা আগেই ঝাপ দিয়।ছে। অগাধ জলে পুরুন্দর ঘোষ 

ছিট কিয় পড়িলেন। শুরু হইল ভীহার আত্মরক্ষার প্রাণপণ প্রয়াস। 

অন্ধকারে কোথায় সাতরাইয়া' উঠ্ঠিবেন? কোন কিছু দৃষ্টিগোচর হয় 
না, তীর কোন্দিকে বুবিবার উপায় নাই। চারিদিকে কেবল ঢেউ 
আর ঢেউ ঝটিকাতাড়িত হইয়। উন্মন্তের মত বারবার তাহা ছুটিয়া 
আসিতেছে, করিতেছে তাহাকে বিপধ্যস্ত | 

দেহ শ্রান্ত, অবসন্ন । এ অবস্থায় বেশীক্ষণ যুঝিয়! উঠা সম্ভব নয় ! 
পুরন্দর বুঝিলেন, আজ আর প্রীণ বাঁচানো যাইবে না! ভগবানের 

নান স্মরণ কন্দিয়। নদীবক্ষে হাত পা এলাইয়া দিলেন | 

মুহর্ধমধ্যে ঘটিল এক অলৌকিক কাণ্ড । চকিত দৃষ্টিতে পুরন্দর 

দেখিলেন. অদূরে নদীবক্ষে দণ্ডায়মান এক অনিন্দ্যকান্তি, শিবকল্প 

পুরুষ | ব্যগ্রন্থরে তিনি কহিতেছেন, “ওরে, একেব!রে যেন গ! ছেড়ে 

দস্নে, তলিয়ে যাবি। এগিয়ে যা, দু পা সামনেই মাটি সেখানে 
উঠে দাড়া । কোন ভয় নেই, আমি তো রয়েছি ।” 

পুরন্দর নব বলে উজ্জীবিত হইয়া উঠিলেন। জামনের দিকে একটু 

ঝুঁকিতেই পায়ে ঠেকিল মৃত্তিক1। তরঙ্গ-বিক্ষুবধ, অন্ধকারাচ্ছন্ন নদী 

গর্ভে ডুবিবার ঠিক পুর্ব মুহুর্তে কে দিল এই নিদেশ ? কোন্ দিব্যপুরুষ 
অলোৌকিকভাবে হইলেন আবিভূ্তি? কে তাহার এই প্রাণদাত্! 

একটু স্থির হইতেই পুরন্দর ঘোষের মনে পড়িল--এ মুক্তি তাহার 

পারিচিত: ঢাকার ন্বামীবাগের যোগী ত্রিপুরলিঙ্গের সহিত এ মুত্তির 
৬ 
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সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহার নারিন্দিয়। ভবনের দ্বিতল হইতে মাঝে 
মাঝে তিনি মহাত্মাকে ঘাতায়াত করিতে দেখিয়াছেন। লোকমুখে 

তাহার অজজ্র খ্যাতিও শুন আছে। কিন্তু সাধু সন্ভদের প্রতি 
চিরদিনই নিজে বিরূপ । তাই আশ্রমে গিয়া যোগীবরকে কোনদিন 

দর্শন করেন নাই। এবার নিঃসন্দেহে বুঝিলেন, তিনি সঙ্াই এক 

যোগবিভূতিসম্পন্ন বিরাট মহাপুরুষ । 
ঝড় জল থামিয়া গেল। বহুকষ্টে নদীমধ্যস্থ চড়া হইতে 

সাতরাইয়] পুরন্দর ঘোষ তীরে উঠিলেন। 

ঢাকায় পৌছিয়াই সরাসরি চলিয়া গেলেন স্বামীজীর আশ্রমে । 

সাষ্টাঙ্গ প্রণিপ্রাত করিয়া কহিলেন, “মহারাজ, আমি মহা পাষণ্ী, 
নরাধম তবু আমার উপর আপনার কি অহেতুকী করুণ! সেদিন 
মেঘনার বুকে, ঝড় বাদলের মধ্যে আপনাকে চিনতে আমার ভুল 

হয়নি । আপনার আবির্ভাব আমি যে স্বচক্ষে দেখেছি ।” 

ত্রিপুরলিঙ্গ মুচকি হাসিলেন। মৃদুস্বরে কহিলেন, “বেটা, ভুমি 
এতো! কাছে, এই নারিন্দায় রয়েছে, আর আমার অঙ্গে একটিধারও 
দেখা করছে না? সেই জন্যেই তো নিজে থেকে এগিয়ে গেলাম, 

ঝড়জলের ভেতরেই তোমার সাথে দেখা ক'রে এলাম |” 

“মহারাজ, একট কথা আমার ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না। আমার 
মত দুর্ভাগার জীবন আপনি বাঁচালেন কেন ?” 

“হয়তো বড় কিছু সৌভাগ্য ভোমার জীবনে আস্বে ব'লে ।” 
“কৃপা ক'রে সব খুলে বলুন |” 

“শোন পুপন্দর। মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে তুমি আবার 

স্যকারজনক জীবন যাপন করবে-_পুতিগন্ধময় কৃপে ডুবে থাকবে, 
এজন্ত তোমায় বাঁচানো হয়নি । এর পেছনে গৃট এশী উদ্দেশ্য রয়েছে। 
আমি তারই সন্থায়কমাপ্র 1” ৃ 

“সে উদ্দেশ্যটি কি, তা একটু জানতে ইচ্ছে হয়, মহারাজ ।” 
“তোমার ভেতরে প্রচ্ছন্জ রয়েছে প্রবল সাত্বিক সংস্কার-_য! 
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ভারতের সাধক 

তোমার ভ্রান্ত, মায়াচ্ছন্ন, পাষণ্তী জীবনের নীচে চাপ পড়ে আছে । 

প্রাণে বেঁচে উঠেছো। এবার ভোগ আর ছুর্ভোগ ছুই-ই ছেড়ে, শুরু 
কর ত্যাগের জীবন। বেটা ঈশ্বরপ্রাপ্তির যোগ তোমার জীবনে রয়েছে, 
তা যে ফলতেই হবে ।” 

বক্য তো নয়, চৈতন্যময় মন্ত্রবশেষ। মহাপুরুষের কথা কয়টি 
পুরন্দর ঘোষের জীবনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে নুতন সুরবস্কার ভুলিয়া দিল। 

সাবা দেহ হইয়া উঠিল পুলকাঞ্চিত। ভাবাবেশ্ প্রমন্ত হইয়া তিনি 
টলিতে লার্গলেন। 

কিছুক্ষণ পরে, খাঁনিকটা প্রকৃতিস্থ হইয়। করজোড়ে কহিলেন, 

“মহারাজ, ধে জীবনকে আপনি রক্ষা করেছেন, তার উদ্ধারের ভারও 

আজ আপনাকে নিতে হবে। আর আমি ঘরে ফিরে যাঁচ্ছিনে | বিষয় 

আমার কাঁছে বিষ হয়ে গিয়েছে । আপনার আশ্রয়ে থেকে এবার শুরু 

করবে! প্রাণপাত সাধনা । আপনি আমায় দীক্ষ1 দিন ।” 

''তোমার জীবন আমি রক্ষা করেছি, উদ্দীপনাঁও জাগিয়ে তুলেছি। 
পর্মতু!ার সে আদেশ আমার উপর ছিল । কিন্তু বেটা, আমি তোমার 

গুরু নই! তিনি রয়েছেন তীর্থরাজ প্রয়াগধামে । তুমি সেখানে গিয়ে 

তপস্থ। কর, অভীষ তোমার সিদ্ধ হবে ।” 

তীব্র বৈরাগ্যে অনল জলিয়৷ উঠিয়াছে পুরন্দর ঘোষের জীবনে । 
স্বামীজীর এঁ কথা শুনার পর আর তিনি বিলম্ব করেন নাই। সেই 

রাত্রেই গৃহ-পরিবার, বিস্তবিষয় সব কিছু অবলীলায় ত্যাগ করেন, 
উপনীত হন প্রয়াগধামে । সেখানে ত্রিপুরলিজজীর কথিত গুরুর দর্শন 
অল্লকাল মধ্যে মিলিয়া যায়! পরমপ্রাপ্ডির সাধনায় তিনি ব্রতী হইয়া 
পড়েন। 

্রক্মবিদ্ মহাঁপুরুষদের সত্যকার পরিচয় ও মাহাত্বা নির্ণীত হয় 
ব্রচ্মজ্ঞদেরই স্বীকৃতির মাধ্যমে । ত্রিপুরলিঙ্গজীর পরিচয়ও বন্ুতর সিদ্ধ 
মহাত্বার কথায় ও আচরণে উদ্ঘাটিত হইতে দেখ! গিয়াছে! 

সে-্বার স্বামীজী মহারাজের মাহাত্যজ্ঞাপক এক মনোরম দৃশ্মুপট 
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যোগা ত্রিপুরা লঙ্গ 

উন্মোচিত হয় উত্তর ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোগী, ভোলাগিরিজীর 
আগমনে | 

ত্রিপুরলিজজ্ী কপাপরবশ হইয়া! এক সময়ে তাহার স্বামীবাগ 

আশ্রমে কয়েকটি অনাথা তরুণীকে আশ্রয় প্রদান করেন৷ ভাছাঁড়', 
যে সব মহিলাভক্ত এখানে নিয়ত আসেন তাহাদের সংখ্যাও নিতাস্ত 

কম নয়। এজন্য একদল দুষ্ট লোক স্বামীজীর বিরুদ্ধে নানা কুৎসা 

রটন! করিতে থাঁকে ! 
স্ে-বাঁর ভোলাগিরি মহারাজ হুরিদ্বার হইতে ঢাকায় আসিয়াছেন। 

শহরে তাহার শিষ্য, ভক্ত ও গ্রণগ্রাহীর সংখ্যা প্রচুর । চারিদিকে 
এই ঘোগসিদ্ধ মহাপুরুষকে নিয়া হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছে । দর্শনপ্রার্থী 
জনতার আত চলিয়াছে অবিরাম । 

কর্মব্যস্ত গিরিজী সেদিন তাহার বিশিষ্ট শিষ্য, ডাঃ নৃপেন বোসকে 
ডাকিয়া কহিলেন, “নৃপেন, এ শহুরে এসে একবার যদি স্বামীবাগে 
ন] যাই, ত্রিপুরলিঙ্গ মহারাজকে দর্শন না করি, তা হলে বড় অন্যায় 

হবে। কাল ভোরেই একবার ষেতে চাই। তোমাকেও কিন্তু আমার 

সঙ্গে যেতে হবে।” 

ডাঃ নৃপেন বোস শহরের অন্যতম শ্রেষ্ট সার্জন, জনসাধারণের মধ্যে 
তাহার প্রতাপ প্রতিপত্তি খুব। কিছুদিন আগে কোন কুচক্রী লোক 

তাহার কাছে স্বামীজী সম্পর্কে জঘন্য নিন্দাবাদ করিয়াছে । ডাঃ বোস 

ভিতরের ব্যাপার কিছু জানেন না, কিন্তু লোকটির কথায় কিছুটা 
প্রভাবিত হইয়! পড়িয়াছেন। আজকাল মাঝে মাঝে স্বামীজী সম্পর্কে 

বিরূপ মন্তব্য করেন? চরিত্র নিয়! কটাক্ষ করিতেও ছাড়েন ন1। 
স্বামীজীর আশ্রমে ঘাওয়ার জন্থ ডাঃ বোসের মোটেই ইচ্ছা! নাই! 

কিন্তু কি করিবেন, গুরু মহারাজের আজ্ঞা বাধ্য হইয়। তীহাকে সে 

যাইতে হইল। 
ভোলাগিরি মহারাজ আসিসাছেন, স্বামীবাগ আশ্রমে সোরগোল 

পড়িয়া! গেল। ত্রিপুরলিঙগজী সানন্দে আগাইয়া! আসিয়। তাহার মাননীয় 
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ভারতের সাধক 

অতিথিকে সন্বর্ধন! জ্ঞাপন করিলেন । ছুই মহ!পুরুষের মিলনে উখিত 

হইল দিব্য আনন্দের তরঙ্গ । | 

সম্ভাষণ ও কুশল প্রশ্নের পর ধণ্ম প্রসঙ্গের আলোচন। কিছুক্ষণ 
চলিল। অতঃপর ভোলাগিরি মহারাজ ডাঃ বোসের দিকে চকিতে 

একবার তাকাইয়া নিলেন। ' ইজ্জিত করিলেন। ত্রিপুরলিঙ্জজীকে 
প্রণাম করার জন্য ৷" 

ডাঃ বোস প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে গিরিমহারাজ 
সহাস্তে স্বামীজীকে কহিলেন, “মহারাজ, আপ. এক দফে নাঙ। হে' 

যাইয়ে তো।” 
সমবেত ভক্ত ও শিষ্বের৷ তো অবাক। ব্রহ্মবিদ ভোলাগিরিজীর 

মাথায় এ আবার কোন্ খেয়াল চাপিয়াছে ? কে বুঝিবে তাহার 
এ অদ্ভুত আবদারের তাৎপর্য ? 

“হ1 হা, মহারাজ, অভি ম্যায় হুকুম মান্ রহা হু' ।”-__বলিয়াই 
স্বামী ত্রিপুরলিঙ্গ পরনের বহির্ববাস ও কৌ'ীন খুলিয়া! ফেলিলেন। 
সর্ধব সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইল মহাপুরুষের উলঙ্গ যুক্তি । 

ডাঃ নৃপেন.বোস সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন, বিরাটকায় স্বামীজীর 
পুরুষাজটি দেখিতে দেখিতে একেবারে সগ্যোজাত শিশুর লিঙ্গের মত 
ক্ষুদ্র হইয়া গেল। 

এই এন্দ্রজালিক দৃশ্যের সম্মুথে সকলে চিত্রাপিতের মত বসিয়া 
আছেন। কাহারো মুখে কথ! সরিতেছে না । আর এদিকে ডাঃ বোস 
মনে মনে আপনাকে দিতেছেন ধিক্কার । ছি ছি, এই শক্তিধর যোগীর 
চরিত্রের উপর কটাক্ষ করিয়া! কি মহাপাপই ন] করিয়াছেন । 

ক্ষণপরেই ব্রিপুরলিঙ্গ মহারাজ বালকের মত হো"হো করিয়! 

হাসিয়া উঠিলেন! সে অট্হাসির রবে সারা আশ্রম উচ্চকিত হুইয়! 
উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ভাঃ বোসের দৃষ্টিগোচর হইল আর এক নৃতন 
বিস্ময়কর দৃশ্য । স্বামীজীর পুরুষাঙ্গট এবার ধীরে ধীরে ম্বাভাবিক 
আয়ুতনকে কয়েক গুণ ছাড়াইয়া চলিয়! গেল। 
৬5 



যোগী ব্রিপুর লিঙ্গ 

এবার বহির্ববাস পরিধান করিয়া ত্রিপুরলিঙজী শান্ত হইয় 
বসিলেন। ভোলাগিরি মহারাজ শিক্বের দিকে হানিলেন অর্থপূর্ণ দৃষ্টি 
তারপর কহিলেন, “নৃপেন, অওর একদফে মহাত্মাজীকা প্রণাম দো 
অভি হমলোগ ঘর চ'লে।” 

ভাঃ বোসের অন্তরে এবার জুলিয়। উঠিয়াছে অনুশোচনার আগুন 
ভাবিতেছেন, তিনি মহ! পাষণ্তী। নতুবা এমন মহাপুরুষকে তিনি বুথ 
কেন সন্দেহ করিবেন? কম্পিত দেহে আবার তিনি লুটাইয় পড়িলে, 

স্বামীজীর চরণতলে। 

ফিরিবার পথে গাড়ীতে বসিয়া ভোলাগিরিজী শিশ্যুকে যাহ 
বলিলেন তাহার মন্দ এই--ছ্যাখো তোমর] নিতান্ত মূখ, অল্পবৃদ্ধি 
অতীব্দ্রিয় লোকের, স্থ্গন জগতের কোন তত্বই জাঁনোনা । তবে সাধ 
মহাপুরুষদের অস্তজ্ভীবনের রহস্য ও তাদের মাহাত্যু কি ক 
বুঝবে! তাদের শক্তি বিভূতির পরিমাপ করার সামধ্যই « 
তোমাদের মত অভ্ভানদের কোথায় 2 বাহদৃষ্টি দিয়ে কখনো সাধুদে 
বিচার করতে যেয়ে! না; হনে রেখো, তাতে নিজের অকল্য!ণ 

ডেকে আনা হয় !” 
ভোলাগিরি ও ব্রিপুরলিঙ্গের এই নাটকীয় সাক্ষাৎ সেদিন শু 

নিন্দুক ও ভ্রান্তবুদ্ধি মানুষদের সংশোধন করে নাই, ম্বামীজী 
শিষ্য ও ভক্তদের মধ্যেও জাগায় উদ্দীপনা ও গুরুমহিম1 উপল 

করার প্রেরণা । গিরি মহারাজের সেদিনকার এ লীলা রঙ্গের মধ্য দিং 
স্বামীজীর যোগশক্তির মাহাত্ম্য নূতন করিয়া প্রচারিত হয়, জনম 

তিনি পরিগ্রহ করেন পরমশ্রদ্ধার আসন। 
ড় ড় শত বসেও অধিকার এই ধরি যোগী তাহা 

মরদেহে অবস্থান করেন! এই স্বুদীর্ঘ জীবনে তাহার করুণার ধা 
উৎসারিত হয় অজজ্ ধারায়, অপরূপ বর্ণ সমারোহের মধ্য দিয়। * 

শত আর্ত আশ্রক়ার্থী ও মুমুক্ষু সেই করুণার প্রবাহে অবগাহন ক 

জীবন-সাধনায় হয় কৃতকতার্থ। 



হংন্বাবা অব্ধুত 
ত 

সেদিন শিবরাত্রি । আশ্রমে সাঁর1 দিনই চলিয়াছে ধ্যানভজন আর 

শাস্ত্রগ্রন্থের পারায়ণ! রাত্রি গভীর হইয়াছে, এই মাত্র ব্রহ্মসূত্রের 
পাঠ ও ব্যাখ্যা শেষ হইয়! গেল। শ্বামী অনুভবদেব এবার সাধনকুটিরে 

গিয়া ধানে বসিবেন। 

এমন সময় একটি বালক তীহার সম্মুখ আগাইয়া আসিল, 
নিবেদন করিল সাফটাঙ্গ প্রণিপাত। 

অপূর্ব দর্শন এই বালক। যেন আগুনের ফুল্কি! অনুভবদেব 
প্রসর হইয়া উঠিলেন মধুর কে কহিলেন, “বেটা, অনেক রাত হয়ে 
গিয়েছে। চারদিকে ঘুরঘুট্টী অন্ধকার । এখনে! কেন তুমি ঘরে ফিরে 

যাওনি ? জানো তো, আশ্রমের আশেপাশে যে জঙ্গল রয়েছে তাতে 

মাঝে মাঝে বাঘ দেখা যায়। আচ্ছ' বলতো, তোমার ঘর কোথায় ? 

আমি বরং কাউকে তোমার সঙ্গে দিচ্ছি ।” 

“মহারাজ, তার দরকার নেই। আমি যে চিরদিনের জন্য ঘর 

ছেড়ে চলে এসেছি । আপনার আশ্রমেই থেকে যেতে চাঁই।” বালক 

ব্যগ্রকণ্ে উত্তর দেয়। 
'মহাত! ভ্রকুঞ্চিত করিলেন | “ঘর ছেড়ে বেরিয়েছো' তবেকি 

মা বাপের সঙ্গে ঝগড়া করেছে, বেটা ? ন' পাঠকার্যয তোমার ভালো 
লাগছে দন কি হয়েছে খুলে বল তো।” 

“মহারাজ, সে সব কিছুই নয়। কোন ঝগড়াঝাটি ক'রে আমি ঘর 
ছাড়িনি। আমি এসেছি আমার মনের সঙ্কল্প নিয়ে! আমি সাধু 
হবো, শিউজীর চরণে চিরতরে উৎসর্গ করবে! জীবন । আপনি আমায় 
কৃপা করুন, আশ্রয় দিন।' 

নিষ্পলব্ মাক আ্লামী অন্ভবাদব এই ব্রাজলাকজির তাজ ফিচক্ষগ 

২৬৬ 



ংসবাবা অবধৃত 

তাকাইয়া রহিলেন। বুঝিলেন, পূর্ববজন্মের সাত্বিক সংস্কার তাহার 
প্রবল। আর সে সংস্কারই আজ তাহাকে টানিয়া আনিয়াছে ঘরের 

বাহিরে, দিয়াছে আত্মিক প্রেরণ! সহজে এ বালককে থামানে। 

যাইবে না। 

স্মিতহাস্যে মহাত্মা! প্রশ্ন করিলেন, “বেটা, তোমার বয়স কত ?" 
“বারে! বগুসর ৷” 

“এই কচি বয়সে, সন্স্যাসী হবার কথ। কেন তুমি ভাবলে, বলতো? 

গৃহের আরাম, মা বাপের স্নেহ-আদর, সঙ্গীদের খেলাধূলার আসর, 

সব ছেড়ে কেন এ পথে পা বাড়াচ্ছে? তাছাড়া, বেটা তোমার ধারণা 
নেই, আমি গুরু হিসেবে কত কঠোর হতে পারি ।” 

“মহারাজ, আমি সামান্য বালক । আপনার মহিমা! কি বুঝবো ? 
তবে আপনার কথা আমি অনেক শুনেছি । সং্প্রতি আমাদের ঘরে 

অতিথি হয়েছিলেন এক প্রবীণ সন্ন্যাসী । কথ৷ প্রসঙ্গে বারবার তিন্দি 
বলেছেন, “অমৃতসরের বেদাস্তী-সাধু অনুভবদেবের তুলনা! নেই। সারা 
পাঞ্জাবের তিনি গৌরবের বন্ত্' সন্ন্যাসীর কথা শুনে আপনার নাম 

চিরতরে আমার মনে গাঁথা হয়ে গেল। তারপর একবস্ত্রে পদব্রজে 
বেরিয়ে পড়েছি আপনার আশ্রয়ের জন্য ৷” 

“ছাঁথো৷ বেটা, সাধুর জীবনের লক্ষ্য শুধু একটি, তা হচ্ছে ঈশ্বর 
প্রাপ্তি। আর এই লক্ষ্য সাধনার জন্য সর্বব স্থখ বিসর্জন দিতে হয়। 

দেহবোধ, অহংবোধ নির্মল করতে হয়। তপন্যার তাপে দেহ...মন, 
নিজের সব কিছু গলিয়ে ফেললে তবে মেশা যায় সেই পরম রসের 
সাথে। তুমি বালক, এখন এতে। কথা বুঝবে ন1। কিন্তু আসল কথ! 
--দেহের সর্বব আরাম ছাড়তে হবে যদি সত্যকার সাধু হতে চাও । 
তা কি পারবে ?” 

গৃহত্যাগী বালককে এড়ানে। স্তব হয় নাই। জীবনের সব. কিছু 
জলাঞ্জলি দিয়া পরম সুখ, পরম শাস্তির অন্বেষণে সে আশ্রমজীবন 

গ্রহণ করে! পরম কৃদ্ছুসাধনা, স্বাধ্যায় ও যোগতপের মধ্য দিয়া 
হণ 



ভারতের সাধক 

তাহার উত্তরণ ঘটে এক মহাবেদান্তী সন্ন্যাসীরূপে। হংসদেব, অবধৃত 
নামে সারা ভারতের অধ্যাত্মসমাজে তিনি পরিচিত হন। সাঁওতাল 

পরগণার ষশিডিস্থিত কৈলাস পাহাড়ে স্থাপিত হয় এ সিদ্ধ মহাত্মার 
আশ্রম। শত শত মুমুক্ষু তাহার আশ্রয় লাভে ধন্য হুয়। 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, সিপাহী যুদ্ধের প্রায় সমকালে 
পাঞ্জাবের এক ক্ষুদ্র গ্রামে হংসবাবা আবিভূ্তি হন। বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ 
বংশে তাহার জম্ম । পিতা মাতা উভয়েই ছিলেন সাত্বিক প্রকৃতির । 
আধিক অবস্থ। “তমন ভাল না হইলেও অতিথি ও সাধু সঙ্জনের 
সেবায় হংসবাবার পিতা মাতার প্রচুর উৎসাহ ছিল। গৃহে প্রায়ই 
সাধুসস্তেরা আগমন করিতেন। তাহাদের জানিধ্যে বপিয়া বালক 

হংসদেব একমনে শুনিতেন তীর্থভ্রমণের বহু বিচিত্র কথা, প্রাচীন 
সাধকদের মহিমা! ও সিদ্ধাইর কথা । মন তাহার অজানা কল্পলোকের 

আকাশে ডান! মেলিয়া উড়িয়! বেড়াইত। 
তখনকার দিনে এই সব পরিক্রঃমাকারী সাধুর মধ্য দিয়া সমাজের 

স্তরে স্তরে সঞ্চারিত হইত অপার কল্যাণ। গ্রামবাসীরাও ছিল সরল, 

ভক্তিপরায়ণ ও অতিথিবংসল ! সাধু সঙ্বন গ্রামে আদিলেই, যে 

যাহার সাধ্যমত আহাধ্য ও সেবার ব্যবস্থা নিয়া আগাইয়া আসিত। 
উত্তরকালে হংসবাবা কথ|প্রসঞ্গে বলিতেন, “ছ্ভাখো, আগেকার 

দিনে আমাদের গ্রামজীবন এখানকার মত এতো আত্মকেক্দ্রিক ছিলন]। 

দেশে প্রচুর থান্ভ ছিল। তার চাইতেও বেশী ছিল প্রাণের প্রাচুধ্য। 

সাধুসেধ। ও পরোপকারবৃত্তির স্থান ছিল সর্বেবোপরি । পাঞ্জাবের প্রতি 
গীয়েই ছিল এক হ্থন্দর নিয়ম । গীয়ের গৃহস্থেরা নিজেদের দৈনিক 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত তিনথান! ক'রে রুটি তৈরী ক'রতো]। প্রথমখান! 
সাধু সেবায়, দ্বিভীয়খানা! অতিথি অভ্যাগতের জন্ত এবং তৃতীয়খানা 
ধর্মশালায় আগত ব্যক্তিদের জন্য থাকতে! নির্দিষ্ট । ' এই পরিবেশে 
আমরা ছোটবেলায় বদ্ধিত হয়েছি। কাজেই সাত্বিকত! ম্বাভাবিক 
ভাবেই কিছুটা সংক্রামিত হয়েছিল বালককাল থেকে ।” 
ছা 



হংসববা অবধূত 

গ্রামের কেন্দ্রঙ্থলে, বৃহৎ এক বটবৃক্ষের নীচে মাঝে মাঝে ছাউনী 

পঁড়িত নাগ! সন্গ্যাসীদের। কি এক অজানা আকর্ষণে হংসদেব এই 
উলঙ্গ, সংসার-বিরন্ু সাধুদের কাছে ছুটিয়! আমিতেন। সোহসাহে 
লাগিয়। যাইতেন তীহাঁদের গঞ্রিকা ও চরস যোগাড়ের কাজে। 

গ্রামের বাড়ী হইতে ঝুঁড়িভন্তি রুটি তরকারী হালুয়া চাহিয়? 
আনিয়। পরিতোষ সহকারে তাহাদের ভোজন করাইতেন . সর্বত্যাগী, 
ঈপ্বর-পথিক এই সাধকদের দিকে চাহিয়৷ চাহিয়া বালক হুংসদেব 

বিস্বৃুত হইতেন তাহার ঘর-বাড়ী আত্মীয় স্বঙ্ূন ও খেলাধুলার প্রিয় 
সঙ্গীদের । 

এমনি সময়ে সেবার এক সন্যাসীর কাছে তিনি গুনিতে পান 

অসুতসরের ব্রন্মবিদ্ মহাপুরুব অনুভবদেবের কথা. পরদিনই সবার 
অলক্ষ্যে তাহার সন্ধানে বাহির হইয়। পড়েন। তারপর দীর্ঘ এই পথ 

অতিক্রম করিয়া উপস্থিত হন এই আশ্রমে! ভাগ্যবলে লাভ করেন 

মহাআ্ার চরণাশ্রয় | 

নবাগত বালককে অন্ুভবদেধ তাহার আশ্রমে ভন্তি করিয়া 

শিলেন। এখানকার কাজকর্মের দায়িত্ব অনেক । বিগ্রঞ্থের পূজা- 
অচ্চন। অতিথি অভ্যাগতের সেবা তে! আছেই, তদুপরি রহিয়াছে বনু 

আশ্রমিকের আহাধ্য তৈরীর কাজ । আশ্রমে গরু মহিষ থাকে কয়ের 
শত, এগুলির তত্বাবধানও কম কষ্টকর নয়। 

ব্রাহ্ম মুহূর্ত হইতে শুরু হয় নৃতন ব্রহ্মচারীর নিত্যকার কাঁজ 
কর্ম। ধ্যান জপ, স্বাধ্যায়ের শেষে সে বাহির হইয়া পড়ে গোচাঁরণে 
ফিরিয়া আসিয়াই লাগিতে হয় বহু লোকের রস্তই, পরিবেশন ও 

থালা বাসন পরিষ্কারের কাজে । রাত্রে সাধন ভজন ও আশ্রমের কা 

শেষ করিয়া যখন সে শয়ন করিতে যায়, শরীর এলাইয় পে 
চরম অবসন্নতায়। এমনি করিয়া চলিতে থাকে তাহার নূতন জীবনে: 

দিনচর্ধ্যা। 

কয়েক বৎসর অতীত হওয়ার পর আচাধ্য এ নবীন ব্রহ্ষচার'বে 
৮৯, 



ভাব তের লাধক 

কহিলেন, “বগুস, আশ্রমের কাজে ভুমি এতদিন ষে প্রাণপাত পরিশ্রম 
করেছে, তাতে আমি সন্তোষ লাভ করেছি । এবার থেকে তোমায় 

বেদান্তের পাঠগ্রহণ করতে হবে। পণ্ডিত ঠ কালা সিং হচ্ছেন এই 
অঞ্চলের বেদান্তীদের অগ্রগণ্য, আমার অত্যন্ত অনুগত ব্যক্তি। আমি 

তাঁকে অনুরোধ জানিয়ে পত্র দিচ্ছি, তিনি তোমায় জ্ঞানশান্ত্ের 

উচ্চতর পাঠ দেবেন। তুমি তাকে শিক্ষা্ডরুর পদে বরণ কর, 
জ্ঞানমার্গীয় সাধনার ভিক্তিকে আরো দৃঢ় ক'রে তোল ।” 

এই স্বনামধন্য পণ্ডিতের কাছে হংসবাবা! কয়েক ৰণসর পাঠ গ্রহ্থণ 
করেন । অসাধারণ ধীশক্তি ও প্রতিভাবলে আয়ত্ত করেন বেদান্তের 

জটিল তত্ৃসমূহ | 

ইতিমধ্যে হঠা একদিন মহাঁতআ্বা অনুভবদেবের তিরোধান ঘটে । 

নবীন ব্রহ্মচারীর বুকে শোকের এ আঘাত বাজে শেলের মত। অধীর 

হুইয়! ভাবিতে থাকেন, আতিক জীবনের যে সাধনাকে একান্তভাবে 
আকড়াইয়৷ আছেন আজ কে তাহার পথনিদ্দেশি দিবে ? মুমুক্ষার 

আগুন বুকে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, কে তাহাতে ঢালিবে অমৃত বারি? 
উম্মাদের মত নান! মঠে, মন্দিরে ও তীর্ঘস্থানে দিনের পর দ্রিন তিনি 
ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন । 

তারপর সেদিন এক নির্ববাণী আখড়ায় হীরানন্দ অবধূতের দর্শন 
মিলে। এ মহাত্মার কৃপায় লাভ করেন সন্ন্যাসদীক্ষা। সন্ন্যাস-নম 
হয় হুংসদেব অবধৃত, কিন্তু উত্তর জীবনে জনসমাজে প্রখ্যাত 
হয়| উঠেন হংসবাবা নামে। 

মহাত্মা হীরানন্দ এক প্রসিদ্ধ আত্মজ্ঞানী সাধক, ত্যাগ বৈরাগ্যের 
মূর্ত বিগ্রহ । নবীন শিষ্ঠ হংসবাবাকে তিনি কহিলেন, “বেটা, খুব 
আনন্দের কথা, এতকাল নিষ্ঠাভরে ক্রশ্মচর্ধ্য পালন করছো, এগিয়ে 
এসেছে নিবৃত্তিমার্গের পথে । এবার বারে! বংসারর জন্য তুমি 
পরিব্রীজনে বহির্গত হও । কিন্তু এই সময়ে ছুটি ব্রত তোমায় পালন 
১৭0 



হংসবাব অবধৃত 

করতে হবে। কখনো গৃহস্থ ভবনে রাত্রিবাস করবে না, আরু থাকবে 

অধাচক বৃত্তি নিয়ে। কোন অবস্থাতেই কারে! কাছে ভিক্ষা চেয়োনা, 
পরমাত্ার কৃপায় আপন! হতে যা আহার্ধ্য আসবে, তাই দিয়েই 
করবে দিন গুজরান |” 

“আপনার আজ্ঞা শিরোধাধ্য। এ আজ্ঞা! আমি প্রাণপণে পালন 

করতে চেষ্ট করবেো1।” 

“বেটা, সদাই ল্মরণ রেখো, তোমার পরমপ্রাপ্তি নির্ভর করছে 
বৈরাগ্য সাধনের উপর । চরম কৃচ্ছুব্রত অবলম্বন ক'রে থাকো, আর 

দেহবুদ্ধি বিলুপ্ত করার জন্য কর সর্বস্ব পণ। আশীষ জানাই, তোমার 
এতদিনের সাধন! জয়যুক্ত হোক, আত্মজ্ঞান উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক হৃদয় 
কন্দরে।” 

গুরুর বাক্য হংসবাবার হৃদয়ে গ্রথিত হইয়া খায়! পরিকব্রাজক- 
জীবনে-নিদ্দেশগুলি তিনি পালন করেন অপার নিষ্ঠায়। কোৌগীনবস্ত, 
তিতিক্ষাবান এই সন্গ্যাসীর হাতে এসময়ে একটি কমগ্ডলু দেখ) যায় 
নাই। ষে মাটির পাত্রে জল পান করিতেন পরদিন আর সেটিকে 
ব্যবহার করিতে দেখ! যাইভ ন]। 

হিম!লয়ের উচ্চতর প্রদেশে অনেকবার তীহাকে প্রচণ্ড শীতে 

কাটাইতে হইয়াছে । এ সময়কার কুচ্ছুসাধনার প্রসঙ্গে বলিতেন-- 
“গুরু আমার বড় কপালু ছিলেন । দেহধোধ বিনষ্ট করার জন্য চরম 
পরীক্ষার মধ্যে আমায় নিয়ে গিয়েছেন । কৃপ'বলে বারবার করেছেন 
উত্তীর্ণ নানা বিপর্ধ্যয়ের হাত থেকে । কৌপীনসম্বল হয়ে উত্তরখণ্ডে 

কত ঘুরছি। এক একদিন হিমপ্রবাহ তীব্র হয়ে উঠতো, বাইরে 
অবস্থান করা অসম্ভব হতো। তখন সাধনার উৎসাহ প্রচণ্ড, কোন 

কিছুর দ্রিকেই ভ্রক্ষেপ মাত্র নেই। কোন কোন দিন এমনও হয়েছে 

_-বুক্ষতলে পত্রস্থুপের ওপর শয়ন ক'রে আছি, আর শিয়রে মাটির 

ভাণ্ডে যে পানীয় জল রাখা হয়েছিল রাত্রের শৈত্যে তা একেবারে 

বরফ হয়ে গিয়েছে। কিন্ত এ শৈত্য আমার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাতে 
| দঃ 



ভারতেন্ন সাধক 

পারেনি । মাসের পর মাস বরফান পাহাড়ে বাস করার ফলে গাত্রচম্র 

হয়ে গিয়েছিল পুরু ও বিব্র্ণ। সমতলের লোক হঠাৎ আমায় দেখলে 
স্বাভাবিক মানুর্য ব'লে ভাবতে পারতো৷ না।” 

গুরুর আচ্ঞায় হংসবাবা বারে! বতজর বৈরাগ্যময় পরিব্রাজক 
জীবন যাপন করেন। অধাচিতভাবে যখন যেটুকু ভিক্ষান্ন মিলিত 
তাহ! দিয়াই করিতেন জীবন ধারণ। বহুসরের পর বওসর একটি দিনও 

রন্ধন করেন নাই, আহার প্রস্তুত করিয়াও ভোজন করেন নাই। 
'হরিহর' বঙগিয়। ধ্বনি দিয়! হংসবাব! গৃহীদের দ্বারে প্রতিদিন 

একবার উপস্থিত হইতেন। কখনো মিলিত ভোজদ্রব্, কখনে। বাঁ 
ভতসনা বা! শ্রেষোক্তি। কিন্তু এই তিতিক্ষাবান সন্ন্যাসীর কাছে 
নিন্দাস্তরতি ছুই ছিল সমান। জাগতিক কোন আচার আচরণের 
দিকেই তিনি দৃক্পাত করিতেন না। বিশ্বের সকল কিছুই তাহার. 
দৃষ্টিতে ছিল বিনাশশীল প্রপঞ্চ বা মায়া । 

অরণ্যে পব্্বতে পরিব্রাজনের সময় তাহাকে বারবার হিংক্র জন্তুর 
সম্মুখে পড়িতে হইয়াছে । কিন্তু তপঃনিষ্ট সাধক অলৌকিক ভাবে 
প্রতিবারই প্রাণে বাচিয়৷ গিয়াছেন। 

সেবার তিনি কুমায়ুনে নন্দাদেবী পাহাড়ে পর্য্যটন করিতেছেন: 
অরণোর মধ্যে দেখিলেন এক পরিত্যক্ত পর্ণকুটির। বোধহয় কোন 
সাধু ইহা নিন্মীণ করিয়াছেন এবং কিছুদিন এখানে বাস করিয়। 
গিয়াছেন। পরমানন্দে এই কুটিরে হংসবাব। দীর্ঘদিন অবস্থান করেন, 

উবিয়। থাকেন নিরন্তর ধ্যানে । 
মাঘের হাড়কীপানে৷ শীতে হংসবাব। অদ্ধ উলজ অবস্থায় ধ্যানাবিষ্ট 

ধাকিতেন। গ্রীষ্মের অনলবষী রৌদ্রুকর, বর্ধার ঝড় ভাগুব, মাথার 

উপর দিয়! কখন চলিয়া যাইত, সেদিকে তীহার ভাস ছিলনা । সর্ধ 
অবস্থায়ই তিনি থাকিতেন নিরাসক্ত ও সদ? প্রসন্নমুণ্তি। 

এ সময়কার বৈরাগ্যময় জীবন ও তপস্তার প্রসঙ্গে উত্তরকালে 
কপ 
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তাহার কাছে অনেক গল্প শুনা যাইত। কহিতেন, “তখন ছিল আমার 
--গুজর্ গেই গুজরান্্, কেয়া! ঝোপ.রি কেয়! ময়দান-"এই অবস্থা । 
রাত প্রায়ই আমার কাটতো নক্ষত্রথচিভ মহাকাশের উদার আশ্রয়ে। 

বৃক্ষতলে শুকনো পাতার শয্যায় শুয়ে কত যে রাত যাপন করতে 

হয়েছে তার ঠিক নেই। হিংল্স জীবজম্তুর উপদ্রব বেশী যেখানে, 
সেখানে রাত কাটাতাম বৃক্ষ শাখায়। নীচে ভ্বলতে! খড়কুটোর ধুনি 
দিনের পর দিন, এমনিভাবে গুরুনিদ্িষ্ট সাধন ও ব্রক্ধাভ্যাস আমায় 
অনুষ্ঠান করতে হতে।।” 

আসমুদ্র হিমাচলের প্রায় সবগুলি প্রধান তীর্থ হংসবাবা তিনবার 
প্রদক্ষিণ করিয়! বেড়ান । একবার পর্যটন করিতে করিতে ভারতের 

বাহিরে আফগানিস্থানে তিনি গমন করেন । কাবুল হইতে কিছু দুরে 
একটি নির্জন পার্বত্য অঞ্চল তাহার মনকে ঝড় আকৃষ্ট করে। এখানে 
প্রায় দেড় বগুসর তিনি ধ্যান ভজনে অতিবাহিত করেন । 

এই হিন্দু ঘোগীর খ্যাতি অচিরে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে । দুর 
দূর গ্রামাঞ্চল হইছে আফগানর। তাহার দর্শনের জনতা আসিতে থাকে। 
আখ রোট, বাদাম,কিসমিস প্রভৃতি তাহার! শ্রদ্ধার সহিত হংসবাবাকে 
ভেট দিত। আর তাহার কপার ধারা ঝরিযা পড়িত হুঃখক্লিষ্ট গ্রাম 
জনসাধারণের কল্যাণ সাধনে । কেহ যোগীর কাছে পাইত রোগমুদ্ধির 

আপীর্ববাদ, কেহ বা! ছঃখ শোকের সাস্বন]| কিন্তু জনসমাগম বাড়িছে 

থাকায় হংসবাবার সাধন ভজনে বিদ্ব উপস্থিত হয় । তাই হঠাৎ একদিল 

সেখান হইতে সরিয়া পড়েন । 

দ্বীর্ঘপথ অতিক্রম করার পর আবার তিনি আসিস! উপস্থিত হব 
হিমালয়ে ৷ নাগাধিরাজ হিমালয় ও পবিত্র নর্মদার তীর বরাবরই ছি 
হংসবাধার পরম প্রিয় । এই ছুই স্থানে তাঁহাকে দীর্ঘদিন গভীর তপস্ঠা' 
রগ থাকিতে দেখা গিগ্বাছে। 

সে-বার কিছুদিম উত্তরপ্রদেশের তরাই অঞ্চলে তিনি পরিত্রাজ। 
ভা, লা, (৯) ১৮ ১. 



ভারতের সাধক, 

করিতেছেন । এ স্থানে ব্যান্ত্রের বড় উপদ্রব । সেদিন ধ্যানভজনের 

শেষে হংসবাব1 জানালা খুলিয়াছেন, দেখেন কুটিরের অঙজনে একটা 
নরখাদক বাঘ উপবিষ্ট । মানুষের-গন্ধ সে পাইয়াছে, ভাই নিঃশব্দে 
অপেক্ষা! করিয়া! আছে, কখন তাহার শিকার ঘরের বাহিরে আজিয়! 
ধাড়াইবে। ৃ 

গৃহের জানালার একটি নিরন্তর সাধু, আর বাহিরে লুব্ধনেত্র হিংস্ত 
ব্যাত্র। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য । 

ংসবাবা ভাবিলেন, যে পরমাত্মার ধ্যান তাহার নিজের ভিতর 

করিয়! চলিরাছেন, তাহারই অনুকম্পন চলিয়াছে এ ব্যাত্তের প্রাখ- 
শান্তিতে । তবে দুইয়ের ভিতরে তফাৎ কোথায় ? মনে এই চিন্তা খেলিয়। 
যাওয়ার সে সে কুটিরের দুয়ার খুলিয়৷ দেলেন। সম্মুখে তাহার 
দৃপ্ত ভঙ্গীতে উপবিষ্ট ব্যাত্রপুজবঃ চোখ দুইটি ভ'টার মত ভ্বল্ জল্ 
করিতেছে। 

'হংসবাবা আগাইয়। গিয়া করজোড়ে কহিলেন, “মহাত্মন, আমার ও 
আপনার ভেতর তো সত্যকার কোন পার্থক্য নেই। একই পরমাত্ঝা 
স্পন্দিত হচ্ছেন তু ভিন্ন দেছে। তবে কেন আমাদের মধ্যে বৈরিতা 
থাকবে?” 

' মানবীয্প ভাষায় উচ্চারিত এই. উচ্চ দার্শনিক তত্ব ব্যান্ত্য উপলব্ধি 

করিল কিনা, কে বলিবে? কিন্তু দেখা গেল, নর মাসের লোভ ত্যাগ 

করিরা ততক্ষণাৎ উহা এক শাস্তশিষ্ট গৃহপালিত পণডর মত সেস্থান ত্যাগ 

করিয়া গেল। 

আর একবারের কথা। একটি ক্ষুত্র সপ্ন্যাসী জমায়েতের সঙ্গে 
হশবাৰা মধ্য প্রদেশের অরণ্যাঞ্চলে পথে চলিতেছেন। হঠাৎ দেখা দিল 
এক বৃহদাকার ব্যান্্র। বনভূমি কম্পিত করিয়া বারবার উহা গর্জন 

করিতেছে, জার রোষকষায়িঙ নেত্রে তাকাইতেছে। 
| এসময়ে দলের একটি বৃদ্ধ ন্্যাসী. অকুতোভয়ে বাঘটির স্প;খে 

গিয়া ধাড়ীইলেন। : কহিলেন, *বাপুহে, তুমি শান্ত হও। .. এই ভাখে! 
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হংসবাবা অবধূত. 

তোমার ভোজনের জন্য আমি নিজেকে উৎসর্গ করছি। আমি বৃদ্ধ 
হয়েছি, আর ক'টা দিন বা বাঁচবো ? আমায় গ্রহণ ক'রে আমার এই 
সঙ্গীদের তুমি ছেড়ে দাও ।” 

কি জানি কেন ব্যান্রটি এই সহজলভ্য শিক।র গ্রহণ করে নাই। 
ক্রুদ্ধ গন্দ্রনি তাহার ধীরে ধারে থামিয়া। যায়। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে প্রাচীন 
সন্ন্যাসীর দিকে তাকাইয়া থাকার পর নতমস্তকে বনের আড়ালে 
অস্তহিত হুয়। 

এ্রশ্বরীয় কুপা ও আত্মসমর্পণের দীপ্তিতে হুংসবাবার পরিব্রাজক 
জীবনের এই ঘটনাগুলি সমুজ্্বল। 

' সে বর তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে কয়েকটি সন্ন্যাসী সঙ্গীসহ কা'মাখ্যা 
পাহাড়ে আসিয়াছেন | সারাদিন দীর্ঘ পথ চলিতে হইয়াছে. তদুপরি এই 

পাহাড়ের চড়ীই। সবারই দেহ একেবারে অবসন্ন । রাত্রে দেবী দর্শন 
করিয়া আসিয়াই কিধি্ৎ ফলমূল তাহারা ভোজন করিলেন : তারপর 
গা এলাইয়া দিলেন বৃক্ষতলে । | 

এই দিনকার এক কৌতুহলোদ্দীপক ঘটন! হংসবাবা ভক্তদের কাছে 
সর্সভাবে বর্ণনা! করিয়াছেন__ 

“আমর! শয়ন করতে না করিতেই এক হিংল্র বাঘ সেখানে এসে 
উপস্থিত । তখন এ অঞ্চলে বাঘের বড় উত্পাত ছিল। আগ্তন না 

স্বালিয়ে কেউ বাহিরে শুতে পারতো! না । আমার সঙ্গীর! সবাই ছিল 
পথশ্রমে কাতর। আগুন জবালানোর তর সয়নি, কম্বল জড়িয়ে সবাই 

শুষ্পে পড়েছে । এমন সময় একটা বাঘ গম্ভতীরভাবে আমাদের শধ্যার 
পাশে হাটু গেড়ে বসে পড়েছে। চুপচাপ এদিক ওদিক তাকিয়ে বিজ্ঞের 
মত সে কি যেন দেখছে। 

বিজীদের একজনের হঠাৎ চোখে পড়লে! এই ব্যাত্র পুজবের 
উপর। উচ্চ স্বরে সে বলে উঠলো! দলের প্রধান সঙ্ন্যাসীকে লক্ষ্য 
ক'রে। 'মহারাজ, একদফে উঠ, যাইয়ে। দেখিয়ে--শের আয়া! একদম 
জমায়েতমে ঘুস্ গিয়া । 

২. 



ভাসতে লাক 

“প্রবীণ সঙ্প্যাসীটি ততক্ষণে কম্বল মুড়ি দিয়ে নিদ্রা উপভোগের 
আয়োজন করেছেন। শায়িত অবস্থায়ই তিমি কৌতুক ক'রে বললেন, 
“আনে দে! ভাই, উনকে। সাথ বাংটি করেনকে ফুরস্ড নহি হায়। 

অভি জমায়েতমে হি উন্কে। ভি কর লে 15 
“দল্লীপতি সন্নাসী নিশ্চিন্ত আরামে পাশ ফিরে শুয়ে রইলেন। 

আমরাও সবাই পয়েছি চিত্রাপিতের মত। হঠাৎ বাঁঘটির স্মুবুদ্ধির উদয় 
হ'ল কেন, কেজানে? এক লাফে সামনের একটা খাদ পেরিয়ে সে 

অদ্বশ্য হয়ে গেল। আমাদের ভেতর কারুর কোন চাঞ্চল্য দেখ। 

যায়নি এই নরখারদ বাঘের আবির্ভাবে। ক্ষণপরে সবাই নাক 
ডাকিয়ে অভিভূত হলেন নিদ্রায় ।” 

“পরিব্রাজন কালে গুরুশক্তি ও আত্মসমর্পণ যৌগ এমনি করেই 

বরাবর আমাদের রক্ষা করেছে, এনে দিয়েছে আত্মিক জীবনে নূতন 

প্রেরণা । আর পরমাত্মার অলৌকিক শক্তির উপর বিশ্বাস আমাদের 

দিনের পর দিন অটুট হয়ে উঠেছে।” 

হিমালয়ের নিম্নভূমিতে সেবার হংসবাঁবা পর্যটন করিতেছেন । 
এসময়ে একটি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী তাহার ভক্ত হইয়া পড়েন । 

নে জঙ্গলে, রোদে বৃষ্টিতে বাবা ঘুরিতেছেন, আচ্ছাদনের অভাবে 

কক্তই নাতাহার কষ্ট হইতেছে - একথ! ভাবিয়া ভক্তটি কছিলেন, 
“মহারাজ, আমি আপনার জন্য একটি ছোট সরকারী তীবুর ব্যবস্থা 
করেছি। যতদিন এই অঞ্চলে পরিক্রাজন করবেন, এটি আপনি ব্যবহার 
লরুন। এখান থেকে যাবার সময় এট! ফেরত দিলেই চলবে ।” 

“ন1 বাবা, আমি জংলী লোক ইচ্ছেমত বন বাদাড়ে, যেখানে 

সেখানে দিন কাটাই। এ সরকারী তাবু হারিয়ে শেষটায় কি দ্িপদে 

পড়বো? এ দিয়ে আমার কাজ নেই।” উত্তর দেন হংসবাব!। 

“সেজছ্য আপনার চিন্তা নেই মহারাজ । আমি আমার অধীনস্থ 
এক চৌকিদারকে দিচিউ আপনার সঙ্গে । সব সময় সে আপনার পে 
১, 



হংসবাব! অবধূভধ 

থাকবে, এই তাবুর রক্ষণাবেক্ষণ করবে । আপনাকে আমার এ সেবার 
বাবস্থা অঙ্গীকার করতেই হবে। নইলে কাঞ্জকর্্থ ছেড়ে আমাকেই 
চলতে হবে জাপনার সঙ্গে | 

এই নিব্্বন্ধাতিশঘা এড়ানো যায় নাই। হংসবাবাঁকে এ সরকারী 
াবুটি বাধ্য হইয়া নিতে হয়। চৌ।কদারও সঙ্গে'চলে। 

বাব! রাত্রে কাহাকেও নিজ শয়নকক্ষে কনে থাকিতে দেন না। 

কারণ মধ্যযামে নান! যোগক্রিয়া তাহাকে করিতে হয়। এবার এই 

সরকাগী পাহারাদারকে নিয়া তিনি মহা বিপদে পড়িলেন। লোকটি 
রাত্রে কিছুতেই তীবুর বাহিরে থাকিতে রাজী নয়, কারণ, সে জানে--এই 

অরণ্য হিং পশুতে ভরা ৷ 
অগত্য। হংসবাবাকে শয়ন ব্যবস্থা পাপ্টাইতে হইল । এখন হইতে 

চৌকিদারকেই শরনকরিতে দিতেন তাবুর ভিতরে, আর নিজে থাকিতেন 
পৃবব বু বুক্ষতলে । 

এ অঞ্চলের পরিব্রাজন শেষ করিয়া যখন তিনি ভক্ত সরকারী 
কর্ণচারীটির কাছে ফিরিয়। আসেন, তখন কিন্তু তাহাকে এ বিষয়ে 
কিছু জানিতে দেন নাই। কারণ, আসল কথা কাস করিলে তাবু-রক্ষক 

লোকটির আর রক্ষা থাকিত ন1।" মানবীয় প্রেমের এই প্রকাশ বরাবরই 
হুংসবাবার জীবনে দেখ! গিয়াছে । 

একাদিক্রমে বারো বশুসর হংসবাবা পরিব্রাজন করিয়। বেড়ান। 
সেই সঙ্গে উদ্ধাপন করেন চরম কৃচ্ছুব্রত ও বৈরাগ্যময় তপস্থা। 

অতঃপর স্বামী হীগানন্দ অবধূতের সকাশে তিনি ফিরিয়া আসেন | 
এবার গুরুর পুণ্যময় সান্নিধ্যে থাকিয়া সমাপ্ত করেন ব্রঙ্গ-অভ্যাসের 
সাধনা, পরমাত্মাবোধ ক্ষুরিত হইয়া উঠে তাহার সাধনসত্তায়। 

স্বামী হীরানন্দ কহিলেন, “বগুস, ভুমি আগ্তকাম হয়েছে! | হয়েছে। 
সববপাশমুক্ত অবধৃত। এবার পাশবদ্ধ জীবের কল্যাণে তোমায় কিছু 
কাজ করতে হবে। রু করতে হরে আচাধ্য জীবন ।” 

গুরুর চরণে প্রণতি জানাইয়া হংসবাধা বাহির হইয়! পড়িলেদ। 
৭৭ 



ভারতের সাধক 

তারপয় কয়েক বগুসর নান স্থানে পর্য্যটন করিয়া সাঁওতাল পরগগার 
যশ্িডিতে আসিয়া স্থাপন করেন তাহার সাধন-আশ্রম। 

দুরে দিকচক্রবালে মাথা উচাইয়া আছে ত্রিকৃুট, তপোবন ও 
দিগরিয়। পাহাড়ের চুড়ার পর চুড়া। আরে! দূরে, আকাশের 
বুকে তরক্তিয়া উঠিয়াছে পরেশনাথ পর্ববতমালার অন্ফুট রেখাচিত্র । এই 
পটভূমিকায়, যশিডির এক প্রান্তে, ক্ষুদ্র পাহাড়ের শুঙ্ে স্থাপিত হয় 
হংসবাবার এ আশ্রম । এখানকার নিভৃত পরিবেশে বসিয়া জ্বানতপন্থী 
তাহার সাধন জীবনের কল্যাণধারা বিস্তারিত কন্সিতে থাকেন । ভক্তের! 
শ্রদ্ধাভরে আশ্রমটির নাম দেয়_-কৈলাস।. 

বৎসরের কয়েক মাঁস হংসবাবা এই আশ্রমে অবস্থান করিতেন, 

আর বাকী সময় কাটাইতেন নর্্মদার তীরে নিভৃত পর্ণকুটিরে | 
গোড়ার দিকে আশ্রমে একটি কীচা, ঘর ছাড়া আর কিছু ছিল না। 

বাবা কাহারও সাথে এক কুটিরে রাত্রিবাস করিতেন না,__কখনে! 
কোন সন্ন্যাসী বা অতিথি অভ্যাগত আসিলে নিজের কুটিরটিই তাহাকে 
ছাড়িয়া দিতেন । পরমানন্দে রাত কাটাইতেন প্রাঙ্গণে । 

রান্নাঘর তৈরী করার মত স্বচ্ছলতা! তখনে! এ আশ্রমের হয় নাই: 

তাই বাবা রন্্ুই হইত উন্ুক্ত স্থানে এক এক দিন-ঝড় বাদলের 

তাণ্ডবে উন্ুনে আগুন জ্বালানো যাইত না। রায় সেদিন বন্ধ থাকিত, 

বাবা দিন কাটাইতেন উপবাসী থাকিয়!। 
একবার বর্ষার সময় আশ্রমের কুটিরের চাল দিয়া জল পড়িতে 

থাকে, ঘরের তৈজসপত্র সব একেবারে ভিজিয়া বায় । সার] রাত 
কটি ছাত। মাথায় দিয়া হংসবাব। নিরুদ্বেগে বজিম্া থাকেন। ব্ান্রি 
এন্াবেই প্রভ্যত হয়। 

পরদিন এক মহল! ভক্ত আসিছু! মনযোগ দেন, “অংচ্ছা বাবা, 

এ আপনার কি.কাণ্ড বলুন.তো।। সারা রাত আপনি বসে কাটালেন ? 
এতো! মব ধনী ভুক্ত, আপনার কাছে আসা-যাওয়! করে, তাঁদের একটু 
বললেই “তা আমার আলা খানি গেজ পাতা বাডী উঠত পারে ' 
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কুৎ্লান্ব।ন্ব। বনু 

ভাহলে আপনাকে আর দিনের পর দিন এতো কষ্ট করতে হয় না ।*, 
মহাপুরুষ উত্তরে বলেন, “কেন মাঈ, আমি বেশ আনন্দেই তো 

রাতট। জেগে কাটিয়েছি । বৃষ্টি বাদলে আমার কি করতে পেরেছে ? 
আমার শরীরের হয়তো একটু কষ্ট হয়েছে, কিন্তু আমি তে। আর 
শরীর নই ?” 

ইহার পর আর কি কথা চলিতে পারে ? ভক্ত মহিলাটি নিরুত্তর 
ইহয়! আত্মজ্ঞানী মহাতাপসের দিকে চাহিয়। থাকেন । 

আশ্রমের দূরবস্থা বেশী দিন থাকে নাই। কয়েক বুসরের মধ্যেই 
ভক্তদের আগ্রহাতিশয্যে একটি দোতল! কুঠি ও পাকা ইঁদারা এই 
পাহাড়ে নিম্মিত হয়। 

কৈলাস পাহাড়ে আগে সাপের খুব প্রাহুর্ভাব ছিল। সে-বার এক 
ব্র্ষচারী হংসবাবার আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন । সাধন ভজনে 

তাহার বড় নিষ্ঠা, অল্পকাল মধ্যেই তিনি বাবার প্রিয় হইয়া উঠেন। 
রোজ শেষ রাত্রে ব্রদ্ষচারী শহ্য1 ত্যাগ করেন। ম্মান তর্পণাদি 

সার্ধিয়া জপ তপ ও ধ্যানে বসেন। সেদিন রাত থাকিতেই এক মাইল 
দূরশ্থিত কুতুনিয়া নদ্দীতে তিনি স্নান করিতে যাইতেছেন। পাহাড় 
হইতে অর্ধপথে নাগিয়। আসিয়াছেন, এমন সময় কাণে বাজিল 
ংসবাবার স্বগন্ভীর কণ্টস্বর, “ব্রহ্মচারী, ছ'সিয়ার 1” 

ব্রহ্মচারী তৎক্ষণাৎ থমকিয়া! ফধড়াইলেন। মাটির নীচের দিকে চোখ 
পড়িতেই দেখিলেন, প্রকাণ্ড এক বিষধর সাপ তাহার সম্মুখে ফণ! 
বিস্তার করিয়া রহিয়াছে । সরোষে করিতেছে ফোঁস ফৌস শষ । : 

'হুস্তস্থিত দণ্ড উঠাইয়! সাপের মাথায় সজোরে আঘাত করিতে 
যাইবেন, এমন সময় আবার শোনা গেল. নেপৃথ্যের দিষেধবাদী 
“উস্কো মত মারো 

হাতের দণ্ড হাতেই রহিয়া গেল। ব্রহ্মচারী পাখরের মত নিশ্চল 
 হুইয়! ধাড়াইয়। রহিলেন। ক্ষণপরে সবিদ্রয়ে লক্ষ্য. করিলেন দর্পের সে 
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উত্ভে্ন! আর দাই, কণা নামাইক়্া ধীরে ধীরে উহা পাশের এক খাদে 
অদৃশ্য হইয়! গেল। 
পাহাড়ের জলাকীর্ণ রাস্তায় দিনের বেলায়ও সাপ লোকের 
নঙ্ররে পড়ে ন7া। অথচ দূরে পর্ধ্বতশূজ্গে বসিয়া কি করিয়া হুংসবাব! 
উহ লক্ষ্য করিলেন, তাছ। ধিল্ময়কর । পরদিন এ সম্পর্কে তীহাকে 

প্রশ্ন করা হইলে সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, “হম্ কেয়। জানে? ইয়ে সব 

পরমাত্মাকো ইচ্ছ1।” ্ 

এমনি সহজ নিলিপ্তির সহিত হুংসবাব। মহারাজ তাহার অলৌকিক 
বিভূতির এয বহন করিয়া! চলিতেন। 

এক ভক্ত সেন তাকে জিজ্ঞাসা করে, “আচ্ছা বাবা, এই 

'ল! জায়গায়, এতো! সাপ বাঘের মধ্যে আপনি কবি করে বাস করেন? 

আপনার কি ভয় ক'রে না? 

সাস্তে মহাপুরুষ উত্তর দেন, “বেটা স্লাপ বাঘ আর সাধু--এরাই 
বনের আসল অধিবাসী, কাজেই আমার দিক থেকে ভয় করার তো 
কিছু নেই ।» 

কৈলাস পাহাড়ের আশ্রমে হংসবাবাকে খিরিয়! ধীরে ধীরে গড়িয়া 
উঠে ভক্ত শিষ্যদের একটি বৃহৎ মগুলী | ক্রমে ভীড় জমিতে থাকে 
আধিব্যাধি পীড়িত আর্ত মানবের । হুংসবাব! নিজে আয়ুর্বেদ শানে 

সথপত্তিত ছিলেন। তদুপরি ছিল তাহার যোগশক্তির প্রভাব । কাজেই 
তাহার আশ্রমে রোগীর! দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইত ।। দৈহিক 
ব্যাধির হাত হইতে ভাহাদের অনেকে লাভ করিত:হৃক্কি। নিজ 
আশ্রমে বসিস্কা এই কল্যাপত্রত হংসবাব! দীর্ঘদিন ০ করিয়া 
গিয়ারছেন | | 

দিব্যকান্তি, আনন্দময় এই মহাপুক্রুষের চারিপাশে ষ্দা বিস্তারিত 
হইত আশা, আশ্বাস ও আনা । তাহার ভীমুখের “হয়িহরা, ধৰি 
লোকের জীবন বূলহিয়া দিত শাস্তি ও অগুতের প্রলেপ । আগন্তকের! 
হাজি. 



হংসবাবা। অবধৃত 

প্রণাম নিবেদন করিলে তিনি,বলিয়া উঠিতেন 'হরিহর' | ভক্তদের 
প্রাণে এই ধ্বনি জাগাইয়া তুলিত উদ্দীপনা ।. 

কাহারে! কোন আনন্দের সংবাদ ঘোষণ। করিতে হইলে বাব! 
বলিতেন-_-“উহু হরিহরমে মসগুল হে! গিয়11' কাহারো মৃত্যু হইলে 
তাহার মুখে গুন! াইত--উসকো হরিহর ছো। গিয়া" 

হুংসবাবার খদ্ধির এক বিশেষ প্রকাশ দেখা যাইত তাহার 

কুস্তমেলার আখড়ায় । মেল! প্রাঙ্গণে নির্ববাণী সাধুর গৈরিক বাণ 
উড়াইয়। স্বমহিমায় তিনি অধিষ্টিত থাকিতেন। দলে দলে আসিয়া 
জুটিত তাহার বাঙ্গালী, গুজরাটি ও মারাঠি শিষ্যের! । আর আসিত 
বহু জানিত ও অজানিত সাধু সন্গ্যাসী অভ্যাগত। নিত্য সেখানে 
দেওয়া, হইত ভাগার!। দিয়তাং ভূজ্যতাং-_চলিত দিনের পর দিন। 

জাধু-সন্গ্যাসীরা আখড়ায় ভিক্ষা! করিতে আসিলেই মহাপুরুষ 
আগাইয়া আসিতেন। “আও মেরে নারায়ণ' আও মেনে প্রাণ' বলিয়! 
পরম সমাদরে তাহাদিগকে আহ্বান জানাইতেন। প্রতি বলাম পাত 

পড়িত হাজার হাজ্কার মানুষের ! কোথা হইতে টাক কড়ি আমিত, 

এত লোকের আটা ময়দা, ঘি, চিনি যোগাড় হইত, কি করিয়া সুশৃঙ্খল 
ভাবে সমাধা হইত এ বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কাজ, তাহা! সকলেরই কাছে 
ছিল বিন্য়কর। 

কোন কোন ভক্ত মন্তব্য করিতেন, “বাবা, আপনি কোন সঞ্চই 

কখনে। রাখেন না, অথচ আপনার আখড়ায় এত লোকের ভাণ্ডার! 

দেওয় হচ্ছে কি ক'রে, তা ভেবে পাইনে। এ নিশ্চয়ই সম্ভব হচ্ছে 
আপনার ধোগ বিভৃতির গুণে। 

হংসবাবা সহান্তে উত্তর দিতেন, “াখো, এখানকার এ হচেছ 
পরমাত্মার ইচ্ছায়। 

সঙ্গে সঙ্গে মহাপুরুষ আবৃত্তি করিতেন তাহার প্রিয় দোহা” 
 সাঞ্জি সখকো। দেত. হায়, পোখিত হায় দিন রয়েন। 
লোক নাম.মের কহে ভাতে নীচে নয়ন 1 ). 
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অর্থাৎ, পরমেশ্বরই সবাইকে করেচ্ছেন পোষণ, অথচ লোকে করছে 
রটনা যে, আমিই হুচ্চি দাঁতা। এজছ্/ নয়ন আমার লঙ্ভানত | 

হব্রিঘ্বার, নাসিক, প্রয়াগ প্রভৃতি কুস্তন্নানের সময় হংসবাবার 

আখড়ায় বহু প্রবীণ ও শক্তিধর সন্ন্যাসীদের আগমন ঘটিত। হংসবাব! 
অবধূতকে ইহারা সকলেই 'বিশেষ সম্ভ্রমের চোখে দেখিতেন, দিতেন 
ব্রহ্মবিদের যোগ্য মর্য্যাদা। 

হংসবাবার ষশিডি পাহাড়ের আশ্রম্মটি ছিল জনজীবনের কোলাহল 

হইতে দূরে । . নিম্তরজ মহাঁজীবনের ধারা নিঃশবে। সদাই এই নিভৃত 
আশ্রমে থাকিত বহমান । 

প্রতি সন্ধ্যায় এই পুণ্যস্থানে দেখা যাইত এক মিলন দৃশ্য । মুহুক্ু 
ভক্তেরা এখানে আসিয়া সমবেত হইতেছে, বাবার শ্রীমুখ নিংস্যত 
বাণী শ্রবণ করিয়া হইতেছে কৃতার্থ। ভক্তদের আত্মিক কল্যাণের জন্য 
বাবারও ব্যগ্রতার.সীমা নাই। মহাজ্ঞানী তাপস অপূর্বব কৌশলে 
ব্যাখ্যা করেন জটিল তত্রাজী। বেদান্তের মণ্মবাণীকে সহজগ্রাহ 
করিয়া তোলেন কত মনোরম আখ্যায়িকার মধ্য দিয়া । 

_ জন্ধ্যার অস্তরাগ ছড়াইয়! পড়ে আকাশের গায়ে, পাহাড়ের চূড়া 
চূড়ায়। হংসবাবার গৌরকান্তি, অনিন্দ্যহৃম্দর মুস্তি রপ্ভিত হইয়া উঠে 
এই অপরূপ রাগে। ভক্তের] একের পরে এক প্রণাম নিবেদন করেন, 
আর সঙ্গে সঙ্জে আত্মজ্ঞানী সাধকের কণ্ঠে উচ্চ|রিত হয় উদ্দীপনাময়ী 

শিবোহহম, শুদ্ধোহহম নিরপ্রনোহহম, নিধিকারোইহম | 
সার! কৈলাস পাহাড়ের পরিমণ্ডলে ছড়াইয়! পড়ে শিবকল্প এই 

মহাপুরুষের ধবনিতরজ ৷ মুগ্ধ বিল্যয়ে, নিণিমিষে ভক্ত ও দর্শনা্থারা 
তাহার দিকে চাহিয়। থাকে । | 

ত্রিততাপর্িষ্ট জীবনের নানা প্রশ্ন, নানা- সমগ্যার কথ। তাহারা 
তীহাকে নিবেদন করে। জ্ঞানমুত্তি মহাসাধকের এক একটি জ্ঞানগর্ত 
৮ 
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বাক্য, এক একটি কাহিনী ও ঠৌহার বর্ণনায় 'চাছাদের সর্বব সংশয় 

দুর হইয়া যায় 

এক জিজ্ঞান্ু ভক্ত সে-বার প্রশ্ন করেণ, “বাবা, আমাদের বাচবার 
পথ, মুক্তির পথ কি-_-তা কৃপা ক'রে বুঝিয়ে দিন” 

প্রশান্তকণ্টে মহাপুরুষ উত্তর দেন, *“গ্যাখো, মানুষের ইন্দ্রিয়ের 
বেগ বড় প্রবল। বিচার আর সংযম ছাঁড়' তাঁকে দমন করা কখনো! 

সম্ভব নয়। মন্ুম্যেতর প্রাণীর দিকে লক্ষ্য করলে দেখবে, পতল, কুরজা, 

মাতঙ্গ, ভূঙ্গ ও মীন এছ প্রত্যেকেই এক একটি ইন্দ্রিয়ের বশ। এব 

ফলে তার] বরণ করে মৃত্যুকে । পতঙ্জের বিনষ্টির কাবণ, তার চক্ষু । 

আগুনের রঙে মোহিত হয়ে সে তাতে ঝাপ দেয়। কুরজের 

কর্ণেন্দ্িয় তাকে টেনে নেয় বংশীধবনির দিকে, তাবপর সে হত হয় 

ব্যাধের বাণে। হাতী স্পর্শেন্রিয়ের দুর্বলতায় এগিয়ে ধায় হুস্তিদীর 

দিকে ফাদের ভেতর । মক্ম্য রসনার লোঙে পড়ে প্রাণ দেয়-_- 

মংস্তশিকারীর বড়শীতে। এ পব জীবের বিনগ্ি আসে এক একটি 

ইন্দ্িয়ের অসংঘমে | তবে ভেবে গ্ভাখে! তো, পঞ্চেম্দিয়যুক্ত মানুষের 
বিপদ কত বেশী ! পাঁচ দিক্* থেকে টানাটানি করে তাকে নিয়ে বাচ্ছে 

বিনাশের দিকে । তবে বিপদমুক্তির পথও রয়েছে । ভগবান তাকে 

দিয়েছেন বিচারশক্তি, দিয়েছেন সংষম 1” ৃ 

এক ভক্ত সেদিন নিবেদন করে, “মহারাজ, আমর] সংসারী লোক, 

দিনরাত নান। ঝণ্ধাট আমাদের পোহাতে হয়। মুক্তির জন্য সাধন 

ভজন করবো, তার সময় কোথায় ?' সংসারের বামেল! ন! মিটলে, 
একটু গুছিয়ে না বসতে পারলে কি করে ভগবানকে ডাকি ?” 

“আচ্ছ। বাবা, অমুগ্রে যে স্নান করতে ধায় সে কি কখনে! কুলে 
বদে অপেক্ষা করে আর ভাবে--সমুদ্র আগে তরঙ্শুদ্ধা ছোক্, 
তারপর স্নান ক'রতে নামবোঁ? সংসারের কোলাহল আগে থামুক 
তারপর সাধন ভজন শুরু করবো”-*এ ঘদি ভেবে থাকো, তবে এ জীবনে 

ই 
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মুক্তির প্রয়াস কোনদিনই আর ক'র! হয়ে উঠবেনা। কাজেই থে 
ঘতটুকু পারো, এই মুহূর্ত থেকে কাজ শুরু করে দাও ।” 

হংসবাবা সেদিন ভক্ত ও শিব্যদের নিয়া ইউগোষ্ঠী করিতেছেন । 
প্রপঙক্রম্মে ও প্রারন্ধ তত্বের কথা উঠিল। তিনি কহিলেন, 
কিম্ম হচ্ছে তিন প্রকার- সঞ্চিত, পরার ও ক্রিয়মাণ। সঞ্চিত 

কন্মের মানে-জীব জন্মে যে কর্ম ক'রে এসেছে তার সমষ্ি, 
অর্থা যে কম্মফল জীবের ভোগের নিমিত্ত জমা আছে। আর 

প্রারন্ধের মানে হচ্ছে--এঁ সঞ্চিত কম্মের ভেতর ঘে অংশ জীবের 

বর্তমান জীবনকালে এ দেছে ভোগ করতে হবে, তাই।” 

বাবা বলিতে চাহেন -“প্রারন্ধ'ভোগের জন্যই জীব দেহধারণ 

করেছে জন্ম নিয়েছে। সঞ্চিত কর্ম থেকে ঘে অংশ জীবের ভোগের 
মিমিগ উপস্থিত হয়, তাই হচ্ছে প্রারন্ধ। এই প্রারন্ধ অনেক। সময় 
সম্পদ বা বিপদরূপে দেখ। দেয়।” 

তারপর এই তন্বটি প্রাঞ্জল করিতে গিয়া কহেন, “যদি কোন 
ভাগার ঘরে বনু দ্রব্য সঞ্চিত রাখা হয় এবং প্রয়োজনমত সঞ্চিত দ্রব্য 
থেকে কিছু নিয়ে ব্যবহার কর! যায়, তা'হলে যে জিনিষটি ভোগের 
নিমিত্ত এলো! সেটিকে প্রারক্ধ বল। যেতে পারে । আর এ ভাঙারের 

সঞ্চিত দ্রব্য গুলি হলো সঞ্চিত কল্মফল। এই প্রারন্ধ বড়ো বলবান |” 

“তবে কি-শই প্রারন্ধের হাত থেকে আমাদের পরিত্রাণ নেই, 
বাবা %" 

“প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কম্মকল ভোগ করতে হবে, একথ। 

ঠিকই। কিন্তু মধ্যাহ্ের খর তাপে ক্রিষট হয়ে কোন পথিক যেমন 
মাথায় ছাতার আবরণ টেনে 'দেয়--আরাম করে, তেমনি ঘদ্দি কেউ 
ভগবানের চরণে শরণ নেয়, তবে কঠোর প্রারন্ধের দডও কিছুট1 লঘু 
ছয়ে যায়।? 

ক্রিরমাগ, কর্মের মানে কিঃ রাব। 

'জীব বে'সকল কর্দ্দ ভার বরতর্মান জীবনে করে যাচ্ছে, ভাই তার 
8৮৪. 



|ঞমাশ কম্ম। আগেহ বলোছ, প্রারধ অত্যন্ত বলবান্কন্ত বাদ 

কেউ একান্তভাবে ভগবশ চরণে শরণ গ্রহণ করে, বে সেংপ্রারদ্বের 
প্রকোপ ভার এ কর্ধাস্থুসাবে মৃহু হয়ে আসে। তেমনি জীবের সঞ্চিত 
কর্মফল ক্রিয়মান কর্মমদ্বাব! লঘু করা ঘায়। প্রারক্ধ হচ্ছে পূর্ব পূর্বব 
জন্মের কণ্মের ফল। এ জন্মের সংকর্ম ও পুরুষকার দ্বার! তার কিছু 
কিছু পরিবর্তন সাধন করা যায় বৈকি।” 

“আচ্ছা বাবা) এ জীবনের ক্রিয়মীণ কর্টের ফল কিরূপে 
কর] যাবে ? 

“তান দ্বারা । 'জ্ঞানাগ্রিঃ সর্ববকর্মীনি ওস্মসাৎ কুরূুতে তথা।” 

জীবের কর্ম ও প্রারন্ধ সম্পর্কে আর একদিন মহ।পুরুষ ভক্তদের 

কহিলেন, “প্রন্োক কন্মু হতে ছুই প্রকার ফল উৎপন্ন হয় এবং ত। 

হু'তেই স্ট হয় আমাদের ভাগা। শীচ কর্ধাথেকে হয় নীচ বাসনার 
সৃষ্টি, আর উচ্চ কর্ম ও সাধুসঙ্গ থেকে জমে টচ্চ বাসনা । এই বাসনা: 
হেই প্রারন্ধ সূচিত হয় এবং কর্মফল অনুষায়ী ভাগ্য পরজন্মে গঠিত 

হয়। প্রারন্ধ কখনো ভোগ বাতা ক্ষয় হয় না। “পরার --কম্মমণাং 

ভোগাদেব ক্ষয় যেমন ধনু হতে শর নিক্ষিষ্ঠ হ'লে তাকে ফিরিয়ে 
আনা সম্ভব নয়, তেমনি পুর্নবজন্মে অঞ্িত প্রারন্ধ যেভাবে এজন্যে সৃচিষ্ঠ 
হয়েছে তারও কোন পরিবর্তন কর! যায় ন1-" 

'যাগ যজ্ঞ শান্তি স্বস্থায়নেও কি ভাগ্য বদপানো যায় না? 

“ন] বেটা, ত। হয়না। যে কুকুর হয়ে জন্মেছে সে ঝুকুরই থ.... 

এ জন্মে মানুম হ'বার সম্ভাবনা তার নেই। তবে কোন কোন কুকুর 
ধনীর অঙ্কে ঘুরে বেডায়, পরম শ্থে ও 'মাদরে লালিত হয়। আবার 

অধর ঝুকুর খেতে না পেয়ে হর কঙ্কালসার, দ্বারে দ্বারে পায় লাঞ্থন।।” 
“তবে লোকে শান্তি স্বস্তায়ুন করে কেন ?” 

“যাগ যজ্ের দ্বারা ক্রিয়মাণ পাপ নাঁশ হয়? যেমন কোন ব্যক্তি 
গুরু ভোজনের পর অন্থে পড়ে, তারপর চিকিগসক্ষেযর় খষধে হয় 
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ভারতের পাক 

রোগমুক্ত, তেমনি ভগবানের নামের দ্বারা জিয়মাণ পাপ নাশ পায়-- 

উত্তম বাঁসনার সৃষ্টি হয়। প্রারন্ধের ফলও কিছু মু হয়। সদাই মনে 

রাথবে, বাসনাই বন্ধনের হেতু ও সকল দুঃথের মূল । বাসন! নাশ হলে 
আর জন্ম নিতে হয় না।” 

“বাবা, জীব তে ক্লেশ পায় তার তৃষ্ণা থেকে ৷ কিন্তু তার এ তৃষ্ণ 

ধায় কিভাবে 1” 
“বস্তু বিচার দ্বার।-বৈরাগ্যের দ্বারা ।” 
জ্ঞানযোগী স।ধক প্রায়ই বলিতেন, “মানুষের ভেতরে চি্বিরাজিত 

রয়েছেন সচ্চিদাপন্দ। সর্বব আনন্দের তিনি উৎস | এ উত্সকে খুঁজে 
বর করতে হবে। কিন্তু কি উপায়ে? অবিষ্ভার মোহ এড়িয়ে, 

স্থি্ভাবে বিচার ক'রে খুঁজতে হবে সেই উত্স-পথ |” 
বিচাবরবুদ্ধির প্রয়োগের কথা বুঝাইতে গিয়া হংসবাবা একটি 

সুন্দর আখ্যারিকার অবতারণা করিতেন-_ 

“সরোবরে স্ান করতে গিয়ে এক মহিলা তার রতুহার ভুলে ফেলে 
যান। একটি কাক ত৷ ঠোঁট দিয়ে তুলে নেয়, ঘাটের উপরিস্থিত এক 
বৃক্ষে গিয়ে বসে ! কিন্তু কিছুক্ষণ হারটি নাড়াচাড়া করেই সে বুঝাতে 
পারে, এটি ভোজনযোগ্য কোন বন্ত নয়। তাই বৃক্ষশাখায় এটিকে 
ঝুলিয়ে রেখে শে উড়ে ধায় ।” 

*এর পরই এক স্নানাথী ঘাটে এসে উপস্থিত। জলের ওপর সে 
দেখতে পায় বতুহারের প্রতিচ্ছবি । ভাবে--জলের তলেই বুঝি ত 
রয়েছে। খোঁজাখুঁজি দে অনেক ক'রে ।' কিন্তু হার কোথায় মিলবে? 

শুধু জল্ই ঘোলা হয় আর ঘাটের জল কর্দমাক্ত হয়ে ওঠে। শেষটায় 
লোকটি হতাশ হয়ে চলে যায়। 

এরপর আসে আর এক স্তানার্থী। তারও চোখে পড়ে এ চকচকে 
হারের প্রতিফলন । ধার মস্তিষ্কে নানা বিচার বিবেচনা ক'রে, লোকটি 
টুঝছে পারে, শুঁলৈর ভেতরে .তো৷ হার নেই, রয়েছে তার প্রতিবিদ্ব | 
বে-আসল বন্ষ্িাধায়? বৃক্ষের দিকে তীক্ষ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে 
৮ 



হংসবাধা অবধৃত 

দেখতে পায়, তার শাখায় সেই রত্তুহার ঝুলছে। অমূল্য বন্তরটি লাভ 
করার সৌভাগ্য তারই লে। ৷ এমনি ধার বিচারবুদ্ছি। দিয়ে পরমাত্মাকে 
লাভ করতে হয়।" 

একটি মুমুক্ষু শিষা সে-বার সথেদে হংসবাবাকে বলেন, “বাবা, 
ংসারের এত মায়া, মোহ ও কন্মের জালে আমাদের আব থাকতে 

হয়, তাই ভগবানের দিকে মন সহজে ফেরানে। যায় না। কৃপা কারে 
এর উপায় বলুন । 

“গযাখে।, খন্ধ জাবের মন তে। প্রবৃত্তির দিকে ধাবিত হুবেই। এর 

প্রতিকার করতে হবে মনের জন্য আধ একটি বিকন্ন খাত তৈরী কে। 

সেই খাত দিয়ে চাপন। ক'র তামার ভগবৎমুখান মপের প্রব/হকে । 

নৃতঙণ খাতে চালিত এই প্রবাহ তোমার বিষয়মুখী মনকে ক্রমে 
নস্তেজ ক'রে আনবে । করনে হবে অন্তমুখা এগরমাক্মার প্রতিও 
সহজে নিবিষ্ট হতে পারবে। ধীরে ধারে এই পথটি ধরে সাপন করে 
চলো । এই হচ্ছে সাধকের ব্রঙ্গাভ্যাস খা আত্মধ্যান __ 

সঙত ব্রহ্ম অঙ্যাস্সে মঙ্জ বিক্ষেপকো নাশ 

গঞানদৃঢ় নির্বাসণ1 জীবুক্তি প্রতিজাস।” 
বাব। আরো বলিলেন, “সদাই বলবৎ গ্লাখবে এই অঙ্যাপ এ 

ফলে মনের মল নাশ হবে, ফন বাসনাশুন্ত হবে। এই পথেই যে জী 

লাঙ ক'গে জীবন্যুক্তি পরাজ্ঞান।” 

কৈলাস পাহাড়ের শাখে এই জ্ঞানমু্ি সাধকের পৰ"ংলে আসিয় 
সমবেত হইত দেশ-বিদে শেন ঝধ্যাত্বরসপিপাসু মানুষ । পুর্র্ব ও পশ্চি। 

শারতের ধনী ব্যক্তিরাও অ।দিত দলে দলে । ইহাদের কেই আজিম 
হংসবাধার অধাত্মকুপার প্রার্থী হইয়া, কেহ মাসিত আর্ত ভত্তরূপে 
অনেকে সাগ্রহে প্রস্তাব দিত-_-“বাবা, আপনি অন্গুমতি দন, আমর 
এই কৈলাস পাহাড়ে এক বিশাল মঠ মিম্মাণ ক'রে তুঁলি। আপনা; 
'এই সাধন স্থানকে গড়ে তুলি জ্ঞানসাধন!এ বিরাট কেন্দ্রররপে। 

মহাসাধক ন্মিতহাস্যে বলিতেন, "বেটা, আমি বৈরাগী মানুষ, অর্ধ 
০৪ 



ভরিতের মাধক 

ডল হয়ে একান্তে বসে থাকি এই নির্জন পাহাড়চুড়ায়। আর প্রায়ই 
পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিই নর্্দার কুলে | মঠমন্দির দিয়ে আমি কি 
করবো? আর অর্থে তো আমার কোন প্রয়োজনই নেই বাবা। 

আমি যে শীহেনশাহ হয়েই বসে আছি! জানতো সেই (হা 
চা গেষি, চিন্তা গেস়ি, মন্মে নেহি প্রবাহ । 

ধিস্ মনমে, সন্তোষ হায় উয়]! শাহেন-শাহ, 

-যাঁর কোন চাওয়া নেই, চিন্তা নেই--অন্তরে ধার বিরাজিত 

করেছে চির-সন্তোষ, তিনি যে সত্যই এক শাহেনশাহ._-রাজাধিরাজ।” 

এই শাহেনশাহ রূপেই তাহাকে অধিষ্ঠিত দেখা যাইত যশিডির 
পাহাড়ে, নম্মমদা সৈকতে. আর কুস্তমেলার -জনারণ্যময় প্রান্তুরে | 







বিদ্যাবণ্য ধালী 

মাধবাচা্যের মনে বিন্দুমাত্র শান্তি নাই। দিনের পর দিন তীব্র 

অন্ুশোচনায় জ্বলিয়া মরিতেছেন, জীবনের উপর আসিয়াছে প্রবল 
ধিক্কার। 

বয়স পঞ্চাশের উদ্ধে চলিয়া গিয়াছে । কিন্তু কই, মনে মনে ষে 

সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তো আজো সিদ্ধ হয় নাই ! মরীচিকার 

মত কাম্যধন দিনের পর দিন কেবলি দূরে সরিয়া গিয়াছে । সকল 
প্রয়াস, সকল সাধনা হইয়াছে ব্যর্থ । 

তবে কেন শুধু শুধু এই নিষ্ষল জীবনের ভার বহিয়া চলা 1 
বেদবেদাস্তে আচাধ্যের পাণ্ডিত্য অগাধ । মুল্যবান শাস্্রগ্রস্থও 

তিনি কম রচনা করেন নাই । হাজার হাজার জিজ্ঞান্ন পাঠক তাহা 
পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইতেছে। সুধীসমাজ দিয়াছেন অজত্র সাধুবাদ । 

চছুর্দশ শতকের দক্ষিণ ভারত মাধবাচাধ্যের মনীষার দীপ্তিতে 
চমতকৃত হইয়া উঠিয়াছে। এসময়ে এমন কোন দার্শনিক, এমন কোন 
ধর্মনেতা এ অঞ্চলে নাই, শান্ত্রবিষ্ভায় যিনি তাহার সহিত তঁটিয়া 

উঠিতে সমর্থ । 

কিন্তু এই বিষ্াবত্তা, এই পরাক্রম আজ অবধি তাহার কোন্ কাজে 
লাগিয়াছে? সত্যকার শাস্তি তো তিনি পান নাই। যে অভীষ্টের 

দিকে এতকাল দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আছেন, আজো যে তাহা রহিয়াছে 
সুদূরপরাহত। 

মাধব চাহিয়াছিলেন, সারা ভারতে তিনি অগ্বৈত-্রহ্ষবাদের 
বিজয় পতাকা উড্ডীন করিবেন । আচার্য্য শঙ্করের মতবাদকে আবার 

করিবেন উজ্জীবিত । এ মতবাদ ও এ আদর্শকে স্থাপন করিবেন জাতীয় 
জীবনের পুরোভাগে । 
ভাঁং সাঃ (৬) ১ 



ভারতের লাক 

এই মহান কর্ম্যজ্ঞের জন্য চাঁই এক উপযুক্ত ভিত্তিভূমি। কিন্ত 
ধম্মধৃত, দৃঢ়মূল রাজশক্তি ছাড়া তো এই ভিত্তি কখনো! রচিত হইতে 
পারে না! আচাধ্যের অন্তরে আজ তাই জাগিয়া৷ উঠিয়াছে ধর্মরাজ্য 
প্রতিষ্ঠার ছুর্জয় সন্কল্প। 

দিনের পর দিন তিনি ধ্যান কল্পনায় দেখিয়াছেন, তাহার এই ধর্ন্ম- 

রাজ্যের শিয়রে দীপ্তিমান রহিয়াছে জ্ঞানধর্্মে চিরপ্রোজ্জল এক রজত- 
সুভ গিরিশিখর! এই শিখর-নিংস্ত পুণ্যধারা সারা বিশ্বে অত্র ধারায় 

ছড়াইয়। পড়িতেছে, জাগাইয়৷ তুলিতেছে বৈদিক ধর্মের প্রাণশক্তি ! 
আপন লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই মাধব পথ চলিয়াছেন, দীর্ঘ 

বৎসর ধরিয়! নিজেকে প্রস্ততও করিতেছেন । কিন্তু এ প্রস্ততিকে কাজে 

লাগাইতে পারিলেন কই? 
জীবনপ্রভূ একদিক দিয়া কৃপা 'তীাহাকে যথেষ্টই করিয়াছেন । 

অকৃপণ করে জীবনপান্ত্রে ঢালিয়াছেন মেধা, প্রতিভা, আর বেদৌজ্জল। 

বুদ্ধির এশ্বরধ্য ৷ কিন্তু কৃপণতা দেখাইয়াছেন শুধু অর্থের বেলায়। চরম 
দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে সারা জীবন মাধব জর্জরিত হইয়া আসিতেছেন, 
মাথা তোলার সুযোগ পান নাই । 

আজ এতদিন পরে এবার আচার্য্য সজাগ হইয়া উঠ্িয়াছেন। 

নাঃ আর নয়! দারিদ্র্যের ৭ অভিশাপ দূব করিতেই হইবে | 
যে ধর্মরাজ্য, যে ধ্যানের ভারত তিনি গড়িয়া তুলিতে চান, তাহার 

প্রধান বাধা এই ছুঃসহ দারিদ্র্য । এ বাধা চূর্ণ করিতেই হইবে । এজন্য 
সবর্বশক্তি, সবব সাধনা, তিনি আজ নিয়োক্রিত করিবেন । প্রয়োজন 

হইলে দিবেন আন্মবলি । 
মহান্ এই কর্ম্মঘজ্ঞ, বিপুল ইহার দায়িত্ব । একাজে প্রথমেই চাই 

প্রচুর অর্থ। চাই লক্ষ্মীর ঝাঁপির কল্যাণস্পর্শ | 
আর ন্বপ্নলোকে বিচরণ না করিয়া অচিরে গণ্ভিয়া তুলিতে হইবে 

সংগঠনশত্ি, লোকবল, সৈম্যবল । সংগ্রহ করিতে হইবে কোটি কোটি 
্বর্মমুদরা আর রডুসম্ভার । 
ন্ 



বিদ্তায়পারীনামী 

এজস্থ চাই পক্সাশক্তি মহাদেবীর কৃপা । তা ছাড়া যে লক্ষ্মীর 
ভাগার উন্মুক্ত হইবে না । তাইতে৷ আচার্য্য আজ হাম্পির ভূবনেশ্বরী 
মন্দিরে ব্যাকুল হইয়! ছুটিয়া আসিয়াছেন ৷ এবার তীহাঁর দৃঢ় পণ-_ 
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন । 

সেদিন হোমক্রিয়ার শেষে তিনি ধ্যানজপে নিবিষ্ট হইলেন । 

স্থির করিলেন, মায়ের প্রত্যাদেশ না পাওয়! অবধি নিরম্ত হইবেন না» 
চালাইয়া যাইবেন আমরণ অনশন । 

সাতদিন এভাবে অতিবাহিত হইয়া গেল । 

রাত্রি সেদিন গভীর হইয়া আসিয়াছে । আশেপাশে জনমানবের 

সাড়াশব নাই । অদূরে শুধু ধ্বনিত হইতেছে আ্রোতত্বিনী তুঙ্গভদ্রার 
অশ্রাস্ত কল্লোল । 

গাঢ় অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন । মন্দিরের এক কোণে, ভ্িমিত 

দীপের আলোকে বসিয়া মাধবাচা্য একাগ্রমনে শক্তিমন্ত্র জপ করিয়। 

চলিয়াছেন । 

হঠাৎ কাণে পশিল মধুময়, অলৌকিক কণ্ম্বর, “বৎস মাধব, চোখ 
মেলে চাও । বল, কি তোমার প্রার্থনা 1৮ 

সারা কক্ষ দেবী-অঙ্গে শুভ্র জ্যোতিতে একেবারে ঝলমল করিয়া 

উঠিয়াছে। নয়ন মেলিতেই আচার্য আনদ্দে বিহ্বল হইলেন । পতিত 

হইলেন মায়ের চরণতলে | 

যুক্ত করে নিবেদন করিলেন, “জননী, যদি কৃপা ক'রে দর্শন আজ 
দিলেই, তবে বললে যাও, আমার জীবনের স্বপ্ন কি সফল হবে না ?” 

“কি তোমার অভীষ্ট, বস ?” 

“অস্তর্ধ্যামিনী, তোমায় কি সে কথা খুলে বলতে হবে? এ অধম 

সন্তানের সন্তাপের কথা তো! তুমি সবই জানো । বিধর্মীর আক্রমণের 
আঘাতে পারা দেশ আজ খান খান হয়ে ভেঙে পড়তে যাচ্ছে। 

আধার স্বধশ্্ীদের ভেতর নেই কোন নীতিনিষ্ঠা, নেই আত্তিক শান্তি 1 
তু 



ভারতের সাধক 

ঘাই ধর্মকে, দেশকে বাঁচাবার জন্য আমি করতে চাই এক মহান 
খর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা 1” 

“তা, আমায় কি ক'রতে হবে, বল ।” 

“মা, তুমি আমায় এমন খদ্ধির বর দাও, এমন বিপুল ধনৈশ্বরধ্য 
দাও, যাতে এক শক্তিশালী রাজ্য আমি প্রতিষ্ঠা ক'রতে পারি আর 
আমার সেই রাজ্য হোক্ ব্রাহ্মণ্যধর্ম আর ক্ষাত্রশক্তির উৎস-স্থল 1” 

“মাধব, তোমার এ প্রার্থনা তো আমি পূর্ণ ক'রতে পারছিনে। 
এ জন্মে ধনসম্পদের অধিকারী তুমি হ'তে পারবে না । নিয়তির এই 
বিধানই রয়েছে, বৎস। পরবর্তী জন্মে হবে তোমার বিত্ত লাভ । দৈব 
কপাতেই তা তুমি পাবে । আর কঠোর তপস্তায় কাজ নেই, তোমার 
সঙ্কল এবার ত্যাগ কর!” 

দেবীর বাণী তো নয়, এ যেন এক বজ্রাঘাত ! 
অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মাধবাচার্ধ্য বলিতে লাগিলেন, “একি কথা তুমি 

শোনালে, জননী । আমার সারা জীবনের স্বপ্নসৌধকে যে তুমি ক'রে 
দিলে ধূলিসাৎ ।” 

ভগ্নহৃদয়ে তিনি কক্ষতলে লুটা ইয়া! পড়িলেন। 

বড় ছুঃখে ব্রাহ্মণের বৃত্তি ছাড়িয়া মাধবাচার্যা ক্ষব্রিয়ের বৃত্তি 

গ্রহণে আগাইয়া আসিয়াছ্ছেন। দীর্ঘ বসন ধশিয়া তিনি দেখিয়াছেন, 
দিন দিন দেশ হীনবীর্য্য হইয়া পড়িতেছে । দেশের রাজারা ভোগ 

বিল।সের পস্ষিলতায় ডুবিয়া আছে। অনাচার আর দুর্নীতির ফলে 
রাষ্ট্রের ভিত্তি আজ শিথিল । ন্যায়নীতি আর কল্যাণের পথ হইতে 

সমাজ সরিয়৷ আসিয়াছে অনেক দুরে । ধর্ম ও লক্ষ্মী হুই-ই বুঝি এক 
সঙ্গে বিদায় নিতে উদ্যত । 

এইসঙ্গে দাক্ষিণাত্যে দেখা দিয়াছে মুদলমান শক্তির আবির্ভাব । 

খিলজী আর তুঘলক বাহিনীর অত্যাচারে সারা দেশ উৎমন্ন যাইতে 
বসসিয়াছে। জনজীবনে আতঙ্কের সীমা নাই। মাধবাচার্য্যের নিজের 
অঞ্চল আনাগোগ্ডিও আজ মহা বিপন্ন । এ রাজ্যের সমৃদ্ধি দেখিয়া 



বিদ্যারণ্য, স্বামী 

ীর স্লতান, মহম্মদ তুঘলক লুব্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। বার বার 
চালাইতেছেন প্রচণ্ড আক্রমণ 

মাধব প্রাণ দিয়া তাহার দেশকে ভালবাসেন | বেদধর্ম্মের রক্ষায়ও 

তাহার উৎসাহের সীম! নাই। সর্বোপরি মনের গভীরে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে 

ধন্মরাজ্য স্থাপনের, অদ্ৈতত্রহ্মবাদ প্রচারের, ছুর্র্বার আকাজ্ষা। তাই 
আজ বড় চঞ্চল হইয়া দেবীর মন্দিরে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। 

নিয়তির নিষ্ঠ'র পরিহাস-_দেবী কৃপা করিয়া আবিভূতা হইলেন, 
কিন্তু প্রার্থনা তাহার পূর্ণ হইল ন!। 

আশাহত মাধব মন্দিরের সোপানে বসিয়া, শিরে হাত দিয়া, 

ভাবিতে লাগিলেন- এবার তিনি কি করিবেন? কোন্ পথে, কাহার 

কাছে যাইবেন? 
ঘরে ফিরিয়া আগের মতই আচার্য্য-জীবন যাপন করা তাহার 

পক্ষে কোনমতে আর সম্ভব নয়। এবার সর্বস্ব ছাড়িয়া চিরতরে গ্রহণ 

করিবেন সন্াস । 

অচিরে হাম্পি ত্যাগ করিয়! মাধব পদব্রজে উপস্থিত হন শুঙ্গেরী 
মঠে। আচার্ধ্য শঙ্করের প্রতিষ্ঠিত এ মঠ অদ্বৈতবিদ্ভার মহান কেন্দ্র । 
এখানে বসিয়া শুরু হয় তাহার জীবনের নুতনতর অধ্যায়। 

উত্তরকালে মাধবাচার্য্যের এই সন্্যাস দাক্ষিণাত্যের জনজীবনে 

ঘটায় এক নাটকীয় রূপাস্তর। সঙ্গম রাজবংশের সাহায্যে বিজয়নগর 

সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা তিনি করেন। তারপর বৃত হন শৃঙ্গেরী মঠের 
অধ্যক্ষের পদে । অদ্ধৈতবাদের শ্রেষ্ট ব্যাখ্যাতারূপে, জ্ঞানপন্থী সন্গ্যাসী 
সজ্বের নেতারূপে, অর্জন করেন অবিস্মরণীয় কীত্তি। 

খদ্ধি আর সিদ্ধির যুগ্ররশি ধারণ করিয়া মাধবাচাধ্য বিদ্যারপ্য 
তাহার ধ্যানের ভারত গঠনে ব্রতী হন। 

হাম্পির নিকটে, বর্তমান অন্ত্ররাজ্যের বেলারী জেলার এক ক্ষু্র 
ধাম মাধবাচার্ম্যের জন্মস্থান । আম্ুমানিক ১২৭৮ খৃষ্টান্বে তিনি 



তারতের 'জাধক 

“এখানে ভামন্ ছন। পত৷ আচার্য্য মায়ন ছিলেন ভরত্বাজ গোত্রের 
যজুঃশাখীয় ব্রাহ্মণ 1১ বেদজ্ঞ ও বছ শীস্ত্রবিদু বলিয়া! যেমন আচার্ষের 

খ্যাতি, ছিল, 'তেমনি সদাচারী ও আাধনপরায়ণ বলিয়াও লোকে 
করিত গভীর শ্রদ্ধা । মাধবের জননীর নাম শ্রীমতী । তিনি ছিলেন এক 

উন্নতমনা, ধর্মমনিষ্টা মহিলা । 

মাধবের ছুই ভ্রাতা, জায়ন ও ভোগনাখ। ভগিনী নাম নিজলী। 

মাধবাচার্্যের মত সায়নও ছিলেন মহা গ্রাতিভাধর । উত্তরকালে 
'বেদবেদাঙ্গে তিনি পারঙ্গম হইয়া উঠেন, বেদভাস্তা রচনার মধ্য দিয়া 
অর্জন করেন অতুলনীয় প্রতিষ্ঠা । এই প্রতিষ্ঠা ভারতের ধর্ম ও 
সংস্কৃতির ইতিহাসে সায়নাচার্যযকে অমর করিয়। রাখিয়াছে । 

কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভোগনাথ খ্যাতি লাভ করেন সমকালীন রাজনীতির 
ক্ষেত্রে । তিনি ছিলেন বিজয়নগর রাজ্যের সুদক্ষ সচিব। | 

পিতার চতুষ্পাঠীতেই মাধব আর তাহার ভ্রাতাদের পড়াশুন। শুরু 
হুয়। মায়ন আচার্যের জীবনের প্রধান ব্রত শাস্ত্রচ্চা' আর রিষ্ভাদাম | 

অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে পুত্রদেরও তিনি পরম যত্বে গড়িয়া তোলেন । 
ধ্শাস্্র ও কাব্যকলার গ্রন্থ একে একে তাহারা অল্প সময়ের মধ্যে 

আয়ত্ত করিয়া ফেলে। 
তিন পুত্রের মধ্যে মাধব আর সায়ন অসামান্য শ্রুতিধয় | : 

কঠিন, পালি স 
কাণে পশিলে আর কখনো তাহারা বিস্মৃত হয়ন!। গণ্ডিত মহা উৎসে 
পুত্রদের কৃতবিদ্ধ করিয়া তুলিতে থাকেন।, 

গৃহচতুষ্পাঠীর পড়া সমাপ্ত হইয়া যায়. পিতা এবার . সবাইকে 
পাঁঠাইয়। দেন কাঞ্ধী নগন্ঠুর। 

শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্ররাপে সারা দৃক্ষিণ ভারতে তখন,কাধীর, খুর নম 
বিশিষ্ট অধ্যাপক, দার্শনিক ও ধন্মপ্তরুরা সেখানে অবস্থান 'করেঁল। 

. দ্রঃ ইত্তিয়ান আ্যারটিকুয়েরী, তল্ুযু ৪৫)-১৯১৬, জাহ্সারী--পুঃ ১-৬৭ 
১৭-২৪-আর, নয়মিংহাচীর | 



বিভারপ্য স্বার্মী 

দিক্ দিগস্ত হইতে শিক্ষার্থীরা দলে দলে আসিয়া ভীঙ করে । শাস্ত্রের 
আলোচনা, বিচারদ্বম্ঘ আর ধর্্মসভার অনুষ্ঠানে আকাশ বাতাস সদাই 
থাকে সরগরম | 

এখানে আসিয়া মাধবের আনন্দের অবধি রহিলনা । 

তরুণ বয়সেই তাহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছে দুর্জয় আকাত্ষা ৷ 
সর্ধশান্ত্র তিনি আয়ত্ত করিবেন হস্তামলকবৎ । অর্জন করিবেন 

অতুলনীয় প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব । তারপর সে প্রভাব প্রয়োগ করিবেন 
দেশেব উজ্জীবনে । কাকঞ্ধীর ছাত্রজীবন এ অভীষ্ট সাধনের স্রযোগ 

আনিয়া দেয় এবং পূর্ণরূপে এই স্বযোগ গ্রহণের জন্য তিনি তৎপর 
হইয়া উঠেন । 

কাঞ্চীতে থাকিতেই নবীন শিক্ষার্থী বেস্কটনাথের সহিত মাধবের 
পবিচয় ঘটে । ক্রমে এ পরিচয় পরিণত হয় অবিচ্ছেষ্ধ বন্ধুত্ে ৷ 

উভয়েই উভয়ের চরিত্র, প্রতিভা ও বিষ্ভাবত্তার প্রতি সম্রন্ধ, 

স্নেহ, প্রেমে ভরপুর । একে অপরকে একদিন না৷ দেখিলে অস্থির হুইয়! 
উঠেন। অথচ আদর্শ ও মতবাদের দিক দিয়া তাদের কোনই মিল 

নাই । জীবনদর্শনেও রহিয়াছে বিরাট পার্থক্য ৷ 
দ্ুই সখার মধ্যে প্রায়ই চলে নানা রহস্যালাপ ও বাদাহ্ুবাদ। 

শঙ্করের বেদাস্তবাদের উপর মাধবের প্রবল অনুরাগ, কিস্তু বেস্কটনাথ 

উহার ঘোর বিরোধী । নিজ জীবনে তিনি অন্নসরথ করিতে চান 

রামান্জের ভক্তি ও শরণাগতির পথ। 
বিতর্ক উ্ভিলেই বেহ্কটনাথকে মাধব ঠাট্টা বিদ্রপ করিতে থাকেন। 

বলেন, “যাই বল ভাই, তোমার এ ভক্তি-প্রপত্তির সনি রসে এদেশের 
পুনরুজ্জীবন কখনো আসবেনা । এজন্য চাই শঙ্করের জ্ঞানধর্ম আর 
ক্ষাত্রশত্তি--এই ছুয়ের মিলন 1” 

বেহ্ছটনাথ ভক্তিরসের রসিক ৷ স্মিতহান্যে উত্তর দেন, “তোমার 

এ ছুয়ের মিলন সাধনেয় জগ্া চাই কিন্ত ভগবৎ-কৃপা ৷ শরণাগতি না 
এলে সে কৃপা কি ক'রে মিলবে, ভাই, বলতো ?” 

নী 



ভারতের সাধক 

“তুমি তোমার কোমলকান্ত ভাবালুতা নিয়ে আনন্দে থাকো. 

আমি বাধা দিচ্ছিনে। কিন্তু বাস্তবে কি দেখি? পুরাণে ইতিহাসে কি 

দেখি? ক্ষাত্র শক্তির বিকাশ না হ'লে, আর সেই শক্তির পেছনে 
জ্ঞানসূ্যের প্রেরণা না থাকলে, কবে কোথায় ধর্মের উজ্জীবন দেখা 
গিয়েছে ?” 

“ভাই, নিজের ক্ষুদ্র শক্তির ওপর নির্ভর না ক'রে শ্রীবিষ্ণুর শরণ 
নাও । কেঁদে কেটে প্রার্থনা কর, তবে যদি তোমার প্রাথিত বস্ত মিলে,” 
বেস্কটনাথ মুচকি হাসিয়া বলেন । 

দৃঢত্বরে মাধব কহেন, “নিক্কিয়তার পথ আমার নয়। আমি 

বেছে নিতে চাই কর্মের বন্ধুর পথ। তোমার ভক্তিপথের এ আন্তি 

আর স্ত্বতিবাদ মানুষকে ক'রে তোলে আরো দৈন্ময়, আরো নিজ্জবি। 
চোখ মেলে গ্ভাখো, দেশের আকাশ জুড়ে ঘনিয়ে আসছে ঝড়ের তাণ্ডব । 

বিধন্মী হানাদার এগিয়ে আসছে ধর্ন্ম, সংস্কৃতি ও সমাজকে ধ্বংস করতে ॥ 
এ আক্রমণ প্রতিরাধ করতে হলে, তা ক'রতে হবে এক নৃতন ধর্মরাষ্ট্রের 
ছুর্গ থেকে ।” 

বেস্কটনাথ সচকিত হইয়া! উঠেন ! সবিস্ময়ে তাকান মাধবের 
দিকে । তরুণ সতীর্ঘের চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে আত্মপ্রত্যয়ের 
অদ্ভুত উদ্দীপনা । আয়ত নয়ন ছুইটিতে ঝলকিয়া উঠিয়াছে স্বপ্নলোকের 
অপরূপ হ্যাতি। 

আলোচনা আর বেশী আগাইতে চায় ন! । 
কিছুক্ষণ বাদে ছুই বন্ধুর মধ্যে আবার শুরু হয় সহজ কথাবার্তা, 

আর লব্ষু হাস্যপরিহাস। | 
' বেস্কটনাথ হাসিয়া বলেন, “মাধব, তোমার পরাক্রম দেখবার জঙন্কু 

অবশ্যই আমি অপেক্ষা ক'রে থাকবো । কিন্ত আপাতত ক্ষাপ্ত হও 
ভাই। বেলা পড়ে এসেছে । এবার খেয়ে দেয়ে চতুম্পাহীতে যাও ।” 

“হ্যা ভাই, তুমিও তোমার ভক্তিগ্রন্থের ভোর খুলে বসো, আস্তি 
আর কান্নার পাল! শুর করো ।” 
৮ 



বিভ্ভারণ্য স্বামী 

“তুমিও বসে পড়ো তোমার জৈনগন্ী বেদাস্তীর গ্রন্থ নিয়ে,” মুচকি 
হাসিয়া আচাধ্য শঙ্করের মতবাদকে কটাক্ষ করেন বেস্কটনাথ। 

অসাধারণ মেধা, প্রতিভ1 ও বিচার-বিশ্লেষণের শক্তি নিয়া মাধব 

জন্মিয়াছেন। এই সঙ্গে মিলিত হইয়াছে ক্ষুরধার বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব ও. 
তেজশ্ষিতা । এই উদীয়মান শান্ত্রবিদের দিকে তাই কাক্ধীর সকল 

শিক্ষার্থী ও অধ্যাপকেরই দৃষ্টি পড়িয়াছে। স্ধীসমা্জও তাহার প্রশংসায় 
সদাই পঞ্চমুখ । 

কাঞ্চীর তখনকার শিক্ষার্থীদের মধ্যে আরো ছুইটি তরুণের নাম 
করা যায়, মাধবের মতই সাফল্যের বিরাট প্রতিশ্রুতি নিয়৷ ধাহারা 

আসিরাছেন। একজন পুবেরাক্ত বেস্কটনাথ, মাধবের অন্তরঙ্গ সখা । 
অপরজন মাধবেরই মধ্যম ভ্রাতা. সায়ন। 

বেক্কটনাথের প্রতিভ| ও বিছ্াবত্তার প্রকৃত মণন্্ম মাধবের জানা 

আছে । এ সম্বন্ধে সদাই তিনি অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করেন । মুখে 
যাহাই বলুন না কেন, মনে মনে তাহাকে করেন শ্রদ্ধা । সায়নও 
মাধবের এক গর্বের বস্ত। বেদশাস্ত্রের অনুশীলনে সায়ন তাহার 

প্রাণমন ঢালিয়! দিয়।ছেন, বেদচষ্চাকে দেশে নূতন করিয়া জাগাইয়া 
তোলার জন্য উৎসাহের তাহার অবধি নাই । এই ভ্রাতাটিকে মাধব 

বড় ভালবাসেন, দিনের পর দিন নব নব প্রেরণায় তাহাকে তিনি 

উদ্ধদ্ধ করিয়। তোলেন । 
শিক্ষার্থী জীবন শেষ হইয়া যায়। মাধব সর্ববশাস্ত্রে পারঙ্গম হইয়। 

উঠেন, বিশেষ করিয়া শাহ্কর মতে বেদান্ত অধ্যয়ন শেষ করিয়া অর্জন: 
করেন বিপুল প্রতিষ্ঠা। 

£পর নবীন পণ্ডিত একদিন স্বগ্রামে ফিরিয়া আসেন । শুরু হয় 
কুলগত আচার্যের বৃত্তি । 

পুত্র কৃতী হইয়৷ ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন, পিতা মাতার তাই 
৯. 



হারের সাধক 

জানঙ্গের সীমা নাই। অল্পদিনের মধ্যে তোড়জোগ্ঠ করিয়া তাহাব 
মাধধের বিবাহ দিলেন । 

শাস্্রচ্চা, টীকাভাস্য রচনা আর অধ্যাপনা ইহাই হয় এখন হইছে 

মাধবাচার্যের প্রধান কর্ম । কিন্ত এই দরিদ্র, নগণ্য গ্রামে বসিয় 
জীবিকা অর্জন সম্ভব হয় কই? 

বিষয় আশয় এমনিতেই বিশেষ কিছু নাই। তছ্পরি পিছ পু 
সবাই সংসার সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন । ফলে অর্থের অনটন সং 
সময়ে লাগিয়াই থাকে । 

নবীন আচার্য্য কিস্ত নিজ জীবনের লক্ষ্যটি একদিনের তরে বিশ্ব 

হন নাই। সংসার সংগ্রামে বার বার ক্ষত বিক্ষত হইয়াও ঝড় আশা 

প্রস্ততির পর্ব ৷ শাস্ত্রীয় গবেষণা আর গ্রস্থরচনার কাজে তিনি নিবি 

হইয়া রহিয়াছেন। 

অপুর্ধ্ব প্রতিভার স্বাক্ষর নিয়া আত্মপ্রকাশ করে তাহার এক একা 
গ্রন্থ । এই সব গ্রন্থের মাধ্যমে দক্ষিণ ভারতের সর্ব অঞ্চলে তাহা, 

খ্যাতি ছভাইয়া পড়ে । 

কিন্ত এসব কোন খ্যাতিই আচার্য্যের মনে দাগ কাটেনা । দি, 
দিন তিনি আকুল হইয়া উঠেন জীবনেব ব্রত উদযাপনের জঙ্য, অভীর 
সিদ্ধির জন্য । মনের এই আকুলত। নিয়াই সেদিন ছ্ণম্পির ঈন্দিত 
ধর্না দেন, দেবীর কাছে জানান তাহার প্রার্থনা 

চরম ভুর্ভাগ্যঃ সে প্রার্থন। পূর্ণ হইল ন1। নিয়তির ছুর্লজ্ঘ্য বিধানের 
কথা বলিয়া জগন্মাতা বিমুখ হইলেন । 

দেবীর কণ্ঠত্বর এখনে! মাধবাচার্য্যের কাণে বাজিতেছে। শ্ার্থন 
তিনি পুর্ণ করেন নাই, সকল আশা ভরসা হইয়াছে চুর্ণ। তবে এই 
“বন্ধ্যা জীবন আল বহুন করিয়া কি লাভ ? আঁজ এইখানৈই সব শেং 

হইয়া মাক 
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বিচায়প্য স্বামী 

খয়তআোতা তুঙ্গভদ্রা সম্মুখ দিয়া বহিয়া চলিয়াছে এক একবার 
ইচ্ছা হয়, এই নদীগর্ভে বাপ দিয়া সকল জালার অবসান ঘটানো 
ঘাক-_এ ব্যর্থ অভিশপ্ত জীবন হোক্ নিশ্চিহ । 

সঙ্গে সঙ্গেই জাগে বিবেকের দংশন 1 মনে পড়ে ধর্মশান্ের 

তর্কবাণী---আত্মহত্যা যে মহাপাপ ! 

দেহ বিসর্জান দেওয়া আর হইয়া উঠিল না। এবার তবে মাধবাচাধ্য 
কি করিবেন? সংসার জীবনে আবার ফিরিয়া যাইতে মন চাহে না। 

বয়স যথেষ্ট হইয়াছে । শাস্ত্রমতে অনেক আগেই গাহ্স্থ্যাশ্রম ত্যাগ 

করা তাহার উচিত ছিল । ধর্মরাজ্য স্থাপনের আশ ? তাহাও স্বপ্পের 

মত মিলাইয়া গিয়াছে । এবার বরং খুঁজিতে বাহির হইবেন নিজেরই 

মুক্তির পথ | অবিলগ্ধে নিবেন তিনি সন্ন্যাস । 

আত্মপরিজনের মায়া কাটাইয়া, আচার্য্য জীবনের যাহা কিছু 
প্রতিষ্ঠা ছিল তাহার উপর যবনিকা টানিয়! দিয়া, মাধবাচার্ধ্য উপস্ঠিত 
হইলেন শৃেরী মঠে । 

শঙ্করের যুগ হইতে, শত শত বৎসর ধরিয়। জ্ঞানসাধনার ধারা 
এখানে রহিয়াছে বহমান । প্রবীণ সম্গ্যাসী বিগ্ভাশহ্করতীর্থ তখন এই 
নঠের অধ্যক্ষ__জগৎগুরু শঙ্রাচার্য্য । ভারতের দিক্ দিগন্ত হইতে 
গ্রানপন্থী সাধকের! দলে দলে এখানে আসিয়া সমবেত হয়, তাহার 

ওণতলে আঙ্য় নেয়। 

এই মহা বৈদাস্তিকের কাছেই দীক্ষা ও সাধন গ্রহণের জন্য মাধব 
ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। আশ্রয় অচিরে মিলিয়া৷ গেল । দীক্ষা পর গুরু 

নামকরণ করিলেন-বিদ্যারণ্য স্বামী । 

মণের প্রবীণ সন্ন্যাসী, আচার্য্য শঙ্করানন্দের কুপা পাইতেও দেরী 
য় নাই। সানন্দে বিষ্ভারপ্যের শিক্ষা্ডুরুরূপে এই মহাপুরুষ লেদিন 
মাগাইয়া আসিলেন। 

ধর্ম ও দর্শনগ্রস্থের রচয়িতা হিসাবে মাধবাচার্য্য ইতিমধ্যেই খ্যাত 

[ইয়াছেন, তাই শঙেরীর অন্্যাসীরা পরম উৎসাহের সহিতই তাহাকে 
+ 



ভারতের সাধক 

গ্রহণ করিলেন। প্রতিভাধর সাধকের আগমনে মঠের বিদ্যাচষ্চা ও 
সাধনায় সঞ্চারিত হইল নূতন প্রাণের জোয়ার | 

আপন সাধন ও শান্্ররচনার কাজে মাধব দিনরাত নিমগ্ন থাকেন 

কিন্ত এখনো মনের গোপন পুরে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে বড় সাধের ধর্্মরাজ; 
স্থাপনের আকাতক্ষা | 

যে আশার বাতি তরুণ হৃদয়ে একদিন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল আজো 

তাহা একেবারে নিভিয়া যায় নাই। 

শৃঙ্গেরীতে প্রায়ই ধর্্মসভার অধিবেশন বসে । জ্ঞানবাদী বড় বড় 
মহারথীরা সেখানে আসিয়া সমবেত হন । অদ্বৈতবেদাস্তের ব্যাখ্যায়, 

ভাষণে সারা মঠ মুখর হইয়া উঠে। বিদ্যারণ্যের মনে এক একদিন 
জাগে তীব্র আলোড়ন। বেদান্তের এই তন্তভাবনায়, স্ুক্মতর এই সব 

বিচার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া সত্যই কি দেশ জাগিতেছে ? মঠবাস 
সন্গ্যাসীদের জীবনের ব্রত- _আত্মজ্ঞান লাভ, আর অদ্বৈত-বেদান্তের 
'প্রচার ৷ কিন্ত এ ব্রত কি সফল হইতেছে ? তাছাড়া, এ পরম তত্ব ও 

আদর্শ কি দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করিতেছে? 

বেদান্তের জয়পতাকা তাহারা উড্টীন করিতে চান । কিস্তু কই 
সে ভুর্ভেন্ঠ ছুর্গপ্রাকার, যেখাণে তহ। প্রোথিত করিবেন? এই কর্মের 
পশ্চাতে কোথায় রহিয়াছে জনসমর্থন? কোথায় রাষ্ট্রশক্তি? আত্ম- 
জ্ঞানের ষে পরম' লাধনায় তাঁহারা ব্রতী, কিভাবে সার! দেশকে তাহা 
উদ্বুদ্ধ করিবে ? 

অব্যক্ত বাথ স্বামী বিদ্ারণ্যের হৃদয়ে ডা বারবার 
মনে পড়ে খিলজী আর তুঘলক বাহিনীর আক্রমণের কথা । যেখানেই 
তাহারা গিয়াছে, নিবিবচারে চালাইয়াছে হত্যা, লুষ্ঠন আর অগ্মিদাহ 
মঠ মন্দির হইয়াছে বিধ্বস্ত । বিগ্রহ অপধিত্র করিয়া, বলপুরবর্বক ধর নষ্ট 
করিয়া চালাইয়াছে ত্রাসের রাজত্ব । সনাতন ঈল্ম আর সংস্কৃতি আজ 

আসিয়া দড়াইয়াছে এক বিরাট বিপর্যয়ের মুখে। 
$হ্ 



বিস্তারণ্য ত্বামী 

এ সঙ্কট হইতে উদ্ধারের উপায় ? স্বামী বিদ্যারণা ভাবিযা কোন 

কুল কিনার! পান না। 

১৩৩৪ খুষ্টাবধের এক প্রভাত | কৃত্যাদি সারিয়৷ বিদ্যারণ্য সবে 

মঠেব সভাকক্ষে আসিয়া বসিয়াছেন। প্রবীণ সন্ন্যাসীদের অনেকেই 

সেখানে উপস্থিত । বেদান্তের নানা জটিল প্রশ্ন নিয়া জোর বিতক 
শুরু হইয়াছে | হঠাৎ সেখানে পৌছে এক নিদারুণ দুঃসংবাদ ৷ বিজয়- 

নগরের রাজা জন্বকেখর ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন ! 
ছুঃসংবাদের শেষ এখানেই নয় । রাজার কোন পুত্র সম্তান নাই | 

ফলে বাঙ্যে এবাব মাৎস্যন্গায় অবশ্যান্তাবী । 

এ অবাজকতা৷ ও অন্তবিপ্রবের ফল অনুমান কর! কঠিন নয় । এবার 

দিল্লীর স্রলতান বাহিনীর আঘ।তের সম্মুখে এ বাজ্য শুঞপত্রের মত 
ঝরিঘা পড়িবে । 

মঠেন সম্নাসীরা সবাই বড় দুশ্চিন্তায় পড়িলেন। 
আব খ্বামী নিগ্ভারণা? তাহার কাছে এ সংবাদ যে বস্রাঘাত তুল্য! 

লক্ষ লক্ষ নিরীহ নরনারীর জীবনে অ।সিবে চরম বিপধ্যয়, তাহার 

জন্মভূমি এবাব পড়িবে বিধন্মীর কবলে । মারা ও শ্রীরমের মত 
এখানেও অবাধে চলিতে থ।কিবে বীভৎস অত্যাচার । এ চিন্তা ষে 

তাহার পক্ষে দুঃসহ ! 

নয়ন তাহার বার বার মশ্রুসঙ্ল হইয়া উঠে। 

এই পনিস্থিতিতে নিঞ্ের কর্তব্য স্থির করিয়া নিতে সেদিন 

ঠাহার দেবী হয় নাই । পরদিনই গুরু বি্যাতীর্থের সম্মুখে গিয়া তিনি 
উপস্থিত হন, যুক্তকরে নিবেদন করেন, “আচাধ্যদেব, কিছুদিনের 
নয মঠ থেকে আমি বিদায় নিতে চাই ।” 

“কোথায় ঘেতে চাও, বৎস ?” 

স্থির করেছি, একবার বিজয়নগরের দিকটা ঘুরে আসবো । 
মামার স্বদেশ আজ অক়্াজক, মহা বিপন্ন । এ সময়ে তার রক্ষার 
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ছানি পাক 

চেষ্টা না করলে সর্ধনাশ হবে। জাতি, ধর্ম, সমাজ সবই যাথে 
রসাতলে |” 

বিদ্যাতীর্থ চমকিয়া উঠেন । “সে কি বিদ্ভারণ্য ! তুমি হচ্ছ! সহায় 
সম্পদহীন সন্ন্যাসী । এই ঘোর রাষ্ট্রবিপ্লবে তুমি কি ক'রবে ? কা, 
কোন্ সাহায্যে আসবে ?”? 

“তা জানিনে, প্রভু ॥ তবে এটুকু জানি চরম ছুঃসময়ে দেশে, 
লক্ষ লক্ষ নরনারীর পাশেই রয়েছে আমার স্থান। আমি কপর্দকহী; 

সন্ন্যাসী, ঠিক কথা৷ কিন্তু প্রভু, দৈব অনুকূল হ'লে কিনা সম্ভ, 
হ'তে পারে ? নিঃসম্বল ব্রাহ্মণ দধীচির অস্থি থেকেই তো একদি, 

নিম্মিত হয়েছিলো দানবসংহারী বজ্ ৮ 

“বৎস, সবাই দধীচি নয়। স্থির হ'য়ে আরো একটু ভেবে গ্ভাখো 
যা তুমি চাচ্ছো, আসলে তার জন্য চাই ক্ষা্রশক্তি। সত্বগুণাশ্রয় 
সাধককে দিয়ে তো একাজ হয় না ।” 

“আচার্ধ্যবর, অধীনের ধৃষ্টতা মার্জনা করুন । পুরাণে কিস্ত দেখি 
সত্বগুণাশ্রয়ী সাধকেরাই যুগে যুগে করেছেন ক্ষাত্রশক্তির উদ্বোধন 

ধিশ্বীমিত্র রামকে জুগিয়েছেন সংহারমন্ত্র, গুরু ভ্রোণ|চাষ্য অর্জুনকে 
শিখিয়েছেন অস্ত্রচালনা । ক্ষত্রিয় কখনো ক্ষত্রিয়কে মন্ত্রংপূত অন্ত 
দেননি-_দিয়েছেন ববং সত্বগুণাশ্রয়ী দেবতা আর ত্রাঙ্গীণেরা 1৮ 

“ঠিকই বলেছে | কিন্ত এ যে কলিষুগ । আচ্ছা বৎস, তুমি দেশে 
গিয়ে কি ক*তে চাও, খুলে বল তো ।” 

“প্রভু, পারি বানা পারি, একবার শেষ চেষ্টা আমি ক'রে দেখবে । 

মন্ত্রসিদ্ধির ভেতর দিষে জাগাবো নূতন ক্ষাত্রতেক্ষ । শক্তিমান এক 
ধর্মারাজ্যের ভিত্তি গড়ে তুলবো! আমি ।” 

স্বামী বিদ্যাতীর্থের আনন গম্ভীর হইয়া উঠে। বীর স্বরে কছেন, 
“বিদ্ভারণ্য, ভুলে যেয়ো না--পরমহংস-সন্গ্যাপ ভূমি গ্রহণ করেছে! । 
ইহলোকেই লাভ করবে তত্বজ্ঞান আর মোক্ষ, এই হচ্ছে তোমার 
ত্রত। তাছাড়া, বৎস, বিরজ। হোম ক'রে তুসি থে পুর্যাআমকে, আঁর 
ক 



লষষ্ঠারপ্য ক্যাম 

তোমার সবর্ধ সংস্কারকে আহুতি দ্বিয়ে ফেলেছে । তবে আত্মোপলব্ধির 
পথ ছেড়ে, কেন মিছিমিছি মায়ার বন্ধনে নিজেকে জড়াবে ?” 

“আচার্যযবর, সত্যের খাতিরে ত্বীকার করতেই হবে, বাসন। 

আমার আজে! নিশ্ধুল হয়নি । বেদ-ধর্্ম আর স্বদেশের সেবা ক'রবো, 
এ বাসনা আজো! প্রচ্ছন্ন রয়েছে আমার হৃদয়ে ৷ তা? ক্ষয় নাক'রেষে 

মুক্তির পথে আমি আর এগুতে পারছিনে ৷ বহুতর সংস্কার আজো 
ভেতরে রয়েছে অনড় হয়ে। আমায় অনুমতি দিন, বিজয়নগরে ফিরে 

যাই। কর্মব্রতের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে সমস্ত বাসনা আর সংস্কার 
ক্ষয় ক'রে ফেলি ।” 

খানিকট! চুপ-করিয়া থাকিয়া বিদ্ভাতীর্থ কি যেন ভাবিয়া নিলেন । 
তারপর প্রশাস্ত.কণ্ঠে কহিলেন, “বিদ্ভারণ্য, তোমার সঙ্কল্পে আমি বাধা! 
দেবোনা। কিন্ত সাময়িক উত্তেজনাবশে তুমি একাজে যেন ঝাঁপ 
দিয়োনা। বেশ তো, বিজয়নগরের অবস্থা তুমি এখানে থেকেই 
কিছুদিন পধ্যবেক্ষণ কর । তারপর ধীরে সুস্থ, বিচার বিবেচনা ক'রে,.. 

স্থির কর তোমার কর্তব্য 1” 

গুরুদেবের কথা বিদ্যারণ্য মানিয়া নেন। আপাততঃ শৃকঙ্ষেরীতেই 

রহিয়া যান বটে কিন্তু সারা মন তাহার পড়িয়া থাকে মাতৃভূমির বিপন্ন 
নরনারীর পাশে । 

ক্রমে ছুই বৎসর অতীত হয়, কিন্তু বিজয়নগরের রাজনৈতিক 
অবস্থার কোন রকম উন্নতি দেখা যায় না । অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার 
ফলে লোকের ছর্দশা পৌছে চরমে । 

এ সময়ে: একদিন মথের সন্গাসীদের শোকসাগরে ভাসাইয়া 
জগদৃগুরু বিদ্ভাতীর্ঘ মহারাজ চির-সমাধিতে মগ্ন হন । 

বারি বিদ্যারপ্যকে আর ঠেকানো যায় নাই। গুরুর সমারিবেরীতি 
প্রণাম নিবেদন কর্রিষ্কা ধীর পদে সেদিন শাঙ্ষেরী ভত7ত তিনি নিষ্াঞজ' 

হইয়া যান । 
“কী, ্  



ভারতের সাধক 

' লক্ষ্য আগে হইতে স্থির করাই আছে । সরাসরি আসিয়া উপস্টি 
হন দেবী ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে | 

জগজ্জননী একবার তাহাকে বিমুখ করিয়াছেন । কিস্তু-এই চর 

সঙ্কটে লক্ষ লক্ষ আর্থ মানুষ যে আজ সকাতরে তাহাকে ডাকিতেছে 

সঙ্কটহারিণী কি তাহাতে কাণ দিবেন না ? তবে কি পাষাণী তিনি? 
অভীষ্ সিদ্ধির জন্ক। বিদ্যারণ্যের এবার শেষ প্রয়াস । 

দেশ ও ধর্মের জন্য চরম ত্যাগ স্বীকারে তো তিনি পশ্চাদ্পদ হ: 

নাই । এমন কি নিজের মোক্ষসাধন! তাগ করিয়া ছুটিয়া আসির়াছেন 
করিয়াছেন জীবন পণ । তবুও কি জগন্মাতার কুপা হইবেনা ? 

হুবর্বার সন্কল্প নিয়া সন্যাসী ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হন । প্রগাঢ় ধ্যানে 
'প্রহরের পর প্রহর কাটিয়া যায়। বাহাজ্ঞান হয় বিলুপ্ত । 

সেদিন রাত্রির শেষ যামে জগন্মাতা দর্শন দিলেন । 

দিব্য জ্যোতির্মগ্তলের মধ্যে বসিয়৷ কল্যাণমরী দেবী ভুবনভোলানে 
হাসি হাসিতেছেন । নয়নে প্রসন্নতার দীপ্তি, হস্তে বরাভয় | 

সন্সেহে কহিলেন, “বৎস, তোমার আহবানে আমি এসেছি । সানন্দে 

এবার বর দিচ্ছি, ধনরত্্ব আমার কাছে যা তুমি চেয়েছিলে তা প্রচুর 
পাবে । হ্যা, আরো। শোন । অচিরে এখানে অভ্যুদয় ঘটবে নুতন 
রাজশক্তির, আর তা পরিচালিত হবে তোমারই ইঙ্গিতে 1” 

আনন্দে বিদ্যারণ; স্বামী উচ্ছুল হইয়া উঠিলেন। সাষ্টাঙ্গে দেবীকে 
প্রণাম করিয়া শুরু করিলেন স্তবগান | 

স্তবস্তরতি শেষ করিয়া সাশ্রুনয়নে, অভিমানভরা কণ্ঠে কহিলেন, 

“মা গো, প্রাথিত বর আমার যদি দিলেই, তবে এতদিন কেন কৃপ 

করনি ? কেন বিমুখ হয়েছিলে সম্ভানের ওপর ? জীবনের এতোগুলে' 

বৎসর আমার গিয়েছে বুথায়। কৃপাময়ী, দেখো, তোমার কুপা থেবে 

আর ষেন বঞ্চিত না হই । 
“বৎস, তোমার ওপর আমি প্রসন্ন হয়েছি । আবান্ "আসবাও 

প্রয়োজনও ছিলো! । তাই তো আজ এসে পড়লাম ।” 
9 



বিভাগ খাখা 

আব্দারের সুরে বিছ্ঠারণ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, শাবন্ধ জননা, একটা 
চথা আমায় বুঝিয়ে দাও । আগের বার যখন তোমার ছুয়ারে এসে 
না দিই, তুমি বলেছিলে-_নিয়তির বিধানে এক্ন্মে আমার ভ।গ্যে 
নপ্রাপ্তি নেই। তখন সোজাসুজি করেহিলে আমায় প্রভ্যাখ্যান | 
কস্ত এবার কেন এতে। প্রসন্ন হ'লে? কেনই বা দিলে এই বর? কেমন 
চরে এ সম্ভব হলো ?” 

“শুনে তোমার লাভ ?” 

“বড় কৌতৃহল হয়েছে মা। তোমার অবোধ ছেলেকে এ কথাটা 
[কটু বুঝিয়ে বল ।” 

“শোন বৎস, তখন ভুমি ছিলে মাধবাচার্য্য, গাহস্থ্যাশ্রমী পণ্ডিত । 
[বার এসেছে সন্ন্যাসী হয়ে । তোমার যে পুনঙ্ঞন্ম হয়েছে । নিয়তির 
ধধানও ত|ই গেছে পাল্টে । ম|ধবাচার্যা জীবনে যা তুমি পাওনি, 
ব্বত্যাগী বিছ্যারণ্য-্বামী হ'য়ে ত। আ্ু লাভ করলে । যাও, এবার 
নাম কর্্মযোগ অবলম্বন ক'রে ব্রত সাধনে তৎপর হও |” 

বিছ্//রণ্যের দুই চোখ আনন্দাশ্রতে ভরিয়া উঠে | ভক্তি আগত 

ছেঁর উচ্চ মা--ম| রব বারবার প্রতিধ্বনিত হয় মন্দির কক্ষে । 
দেবী সহসা! কখন অন্তহিতা হইয়া! যান । 

দিন্য আনন্দের অনুভূতিতে বিগ্ভারণযের দেহ তখনো টলমল 
রিতেছে। অন্তর ভরিয়া উঠিয়াছে অপার তৃপ্তিতে । জগজ্জননীর 

শন ও কৃপা ছুই-ই মিলিয়াছে। তিনি আঙ্ড ধন্য । আর তাহার কোন 
ধদ নাই, কোন ছুশ্চিন্াও নাই । 

এবার কর্মক্ষেত্রে অবভীর্ণ হইতে হইবে | ভাবিলেন, তার আগে, 
দুরস্ছিত পর্বত গুহায় নির্জনে কয়েকদিন কাটাইয়া গেলে মন্দ কি? 
তি উদ্যাপনের পরিকল্পনা সেখানে বসিয়া রচনা করিবেন। রি 
রিখেন ভবিস্তযেন কন্মপস্থ। | 

গুহার দ্বারে বসির বিদ্লায়প্য' মেদিন নিথিষ্ট মনে চিন্তা রা 
1২ সাং) « খু 



তারতের সাধক 

হঠাৎ সম্মুখে আসিয়! দাড়ান সুন্দর-সুঠাম দেহ এক তেজস্বী তরুণ 
কটিতে অসি, হস্তে বর্ষা ও শরাসন ৷ পরিধানে যোদ্ধবেশ। 

তাড়াতাড়ি অস্ত্রশস্ত্র মাটিতে নামাইয়া৷ রাখিয়া ভক্তিভরে তিনি 
বিগ্ভারণ্যকে প্রণাম নিবেদন করেন । 

“জয়ন্ত, বৎস”-_হাত তুলিয়া আচার্য আশীর্বাদ জানান। একদৃট 
চাহিয়া থাকেন তাহার দিকে । কি অদ্ভুত আকর্ষণ এই তরুণের 
সারা দেহে পৌরুষের দৃপ্ত তেজ। বুদ্ধির দীপ্তিতে নয়ন ছু*টি ঝকৃঝব 
করিতেছে । প্রশস্ত ললাটে সৌভাগ্যের চিহ্ন অস্কিত। সহত্র মানুষে; 
ভীড়েও তাহাকে ভুল করার উপায় নাই। 

আগস্তক জোড়হস্তে চুপ করিয়৷ দাড়াইয়া আছেন ' স্নেহপুং 

ব্বরে বিদ্যারণ্য প্রশ্ন করিলেন, “কোথা থেকে অ!স্ছো ? এই বিজ; 

পার্বত্য অঞ্চলে কি করতেই বা আসা ?” 

প্রভু, এ অধীনের নাম হরিহর রায়।' পৃব্রেকার নিবাস ছিঃ 
ওয়ারেঙ্জেলে। সেখানকার রাজ-অম।ত্য বলেই লোকে আমায় জানতো 
সে রাজ্যের পতন হবার পর আশ্রয় নিয়েছিলাম কম্পিলি রাজ্যে 

সেখানকার রাজবংশের সঙ্গে কুটুদ্বিতা ছিল। কিন্তু সে আশ্রয়টুকুং 
ভগবান কেড়ে নিলেন । তুঘলক সুলতান কম্পিলি অধিকার করা: 

পর সপরিবারে আমি বন্দী হলাম ।” 

“বড় ছঃখের কথা । তারপর, বৎস ?” 

“দুর্ভাগ্যের এখানেই শেষ নয়, প্রভু | স্বলতান আমাদের দক্ষতা 

গুণপনার কথা শুনে নিজের কাধ্য সাধনে নিয়োজিত করলেন । আদে, 

হ'লো, তার রাজ্য বিস্তারে আর এখানকার বিদ্রোহ দমনে আমাদে, 
সাহায্য ক'রতে হবে 1” 

“তোমর! কি করলে ?” 

“কূটনীতি অনুসরণ ক'রলাম। রাজী হ'য়ে গেলাম এ প্রস্তাবে । কিৎ 
মনে রইলো! দৃঢ় সংকল্প, দিল্লীর সেনাবাহিনীর সাহায্যে শক্তি সঞ্চ 
ক'রে নেব, ভারপ্র সুলতানের সংঅব ত্য।গ করবো জীর্ণ বস্ত্রের মত 
খর 



বিদ্ধারপ্য স্বামী 

দুর্ভাগ্যবশে তা আর হয়ে উঠলো না। হয়শাল অধিপতির কাছে 
আমরা পরাজিত হয়েছি। তাছাড়া, বিধস্মী সংসর্গের জন্য চারদিকে 
নিন্দা রটে গেছে। দেশের কেউ আমাদের সমর্থন ক'রতে চাইছে ন]। 

চরম নৈরাশ্য এসেছে জীবনে । ভাব্ছি, এবার সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে 

আর কোথাও চলে যাবো ।” 

“না বৎস, ভয় নেই । তোমার ললাটে যে আমি রাজটীকা। চিহ্ন 

দেখতে পাচ্ছি । আমার মন বল্ছে, বিরাট এশী কাজ সাধিত হবে 
তোমায় দিয়ে । তাই তো ঈশ্বর তোমায় এতো অভিজ্ঞতা আর ছুঃখ 

দহনের ভেতর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন । আর একদিন এসো হরিহর, 

তোমায় আমার কিছু বল্বার আছে ।” 

হরিহর বিদায় নিতে যাইবেন, এমন সময় বিদ্ভারণ্য কৌতুহল ভরে 
কহিলেন, “আচ্ছা বৎস, বল কে, এই জনমানবহীন জায়গায় আজ হঠাৎ 

তুমি কেন এসেছিলে ?” 
“মন ভাল ছিল না । তাই আমার সকল কাজের সঙ্গী ছোট ভাই 

বুককে নিয়ে এখানে এসেছিলাম শিকার করতে ।” 

সঙ্গেহে বিষ্ভারণ্য কহিলেন, “তা বৎস, তোমার ভ্রাতাকে নিয়ে 
এলে না কেন? কোথায় সে?” 

“এ পাহাড়ের নীচেই অপেক্ষা ক'রছে। ঘোড়া আর কুকুরগুলো! 
তার কাছে রেখে আমি আপনাকে দর্শন ক'রতে এলাম । হ্যা, ভাল 

কথ। মনে পড়েছেঃ প্রভূ । এখানকার বনের ভেতর ঢুকে আমাদের এক 

অন্ভুত অভিজ্ঞতা হলো আক্ত।” 
“কি, বলতো শুনি 1” 

“এতকাল জানতাম, শশক নিতান্ত নিরীহ, ভীরু জীব । এখানে 
এসে দেখলাম, তারা ভয়ঙ্কর হিং । আমাদেন্ব.যে সব কুকুর বাঘের 
সাথে লড়াই করে, তাদের ওপর এ শশকেরা সবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লো । 
দংশনে ক্ষত বিক্ষত ক'রে নিমেষে কোথায় ছুটে পালালো । এমনতর 

কাণ্ড কখনে। দেখিনি, শুনিওনি 1?” 
১৯ 



ভারতের শাবক 

“এ যে সত্যই বড় বিস্ময়কর ! চল বংস, এ জান়্গাটি আমায় 
এখনি দেখাবে, চল |” ওুংস্বক্যভরে বিদ্যারণ্য স্বামী তখনি পাহা 

হইতে নামিয়া আসিলেন । 

হরিতব ও বুপ্ধ স্থ।নটি দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভাবাবিষ্ট হুইয় 

পড়িলেন। চোখ মুখে ঝলকিয়া উঠিল দিব্য উদ্দীপনা । 

দুঢ়কণ্ঠে বলিযা উঠিলেন, “বৎস হরিহর, বুক! তোমলা হন্থয 
আমি শিজেও ধন্থা। আজ সত্যই এক অপূর্ব দৈবী যোগাযোগ এখানে 
ঘটে উঠেছে । আর ৩] ঘটেছে দেবী ভুবনেশ্বরীরই কৃপায় ! সব কথ 

তোমরা হয়তো বুঝতে পারবে না। আমি নিজে এখানে ফ্াড়িয 

উপলব্ধি করছি-_-এ ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হবে এক বিশাল ধর্্মরাজ্যে, 
ভিত্তি। তা ই জগন্মাতার অভিপ্রেত। বৎস হরিহর, আমার 'ম. 

বলছে, তুমিই বহন ক*রবে সে দায়িত্ব 1” 

বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে হরিহর ও বুক অমিততেজ সন্্যা্সী 

দিকে তাকাইয়া আছেন । কিছুই যে তাহারা বুঝিয়৷ উঠিতে পারিতেছে; 
না। সহায় সম্পদহীন হরিহর প্রতিষ্ঠ। করিবেন ধন্মরাজ্য ? এ যে 
অসম্ভব কথা ! ভাবেব ঘোরে সন্াসী কি প্রলাপ বকিতেছেন ' 
তাহাদের মুখে কথা যোগাইতেছে না । 

আবার শোন! গেল বিছা।পণে)র গম্ভীর কণ্ঠ, “শোন হ্রিহর, শোও 
বুক । কথাটা! তোমাদের খুলে বলছি। আমার নাম তোমরা হয়তে 

শুনে থাকবে । পুর্ধাশ্রমে আমি ছিলাম মাধবাচার্ধ্য নামে পরিচিত 

এখন শৃঙ্েরী মঠের সন্যাসী-বিদ্যারণ্য স্বামী । আজীবন ধ্যানকল্পনায় 
দেখে এসেছি ধম্মধূত মহান ভারতের রাপ। ব্রত নিয়েছি আমাঃ 

শ্বদেশডৃমি বিষ্লয়ণগবকে কেন্দ্র ক'রে ধর্্মরাঙ্য গঠনের জন্য । এই ক্র 
সাধনে দেবী ভুবনেশ্বরীর আজ্ঞাও মিলে গিয়েছে । কৃপা ক'রে দর্শন 

দিয়ে দেবী বলেছেন--বাজ্া সংস্থাপনের জন্য যা কিছু অর্থ, যা কিছু 
আন্কৃল্য প্রয়োজন, তা অচিরে মিলবে । তারপরই ধটলো এখানে 
তোমাদের আগমন |? 

সই 



বিদ্ভারণ্য শ্বাবা 

ছুই ভ্রাতার বিস্ময়ের ঘোর তখনো! কাটে নাই । মন্্রমুদ্ধের মত 
সন্নযাসীর দিকে তাহারা চাহিয়া আছেন । 

হরিহর জোড়হস্তে কহিলেন, “প্রভু, আমরা ভাগ্যবান, ভাই চরণ 
দর্শনের স্যোগ পেলাম । এবার আদেশ করুন, ক্ষুক্র শক্তি নিয়ে 
আপনার বৃহৎ যজ্ছের কোন্ কাজে নিজেদের লাগাবো 1” 

“তোমরা অনেক কিছু পারে! এবং অনেক কিছু তোমাদের করতে 

হবেও, হরিহর | শুধু প্রমোদের জন্য, শিকারের জন্য, আজ তোমরা 
এখানে আসোনি । এসেছে! লীলাময়ী দেবী, ভুবনেশ্বরীর ইচ্ছায় । 

হরিহর, এবার তোমার ক্ষাত্রশক্তি নিয়ে আমার পাশে এসে টাড়াও, 
আমার এশী কাজের প্রধান সহায় হও তুমি। এ ফেস্থানিটি আমায় 
এখনি দেখালে, তারও গুরুত্ব আছে আমার এ ত্রতের উদযাপনে ! 

তুমি কি মনে কর, ভীরু সদাসশঙ্ক শশক যে ভূমিতে দাড়ানো মাত্র 
তার স্বভাব ভুলে যায়, অমিত তেজবীর্য্যসম্পন্ন হয়, তার একটা নিগুঢ 
তাৎপর্যা নেই? এ ভূমি যে মহা পুণ্যময় গীঠ ! খদ্ধি সিদ্ধি ছুই-ই 
নিহিত রয়েছে ওর গর্ভে। এ ভূমিকে কেন্দ্র ক'রেই তুমি স্থাপন কর 
তোমার ছুর্গ। প্রতিষ্ঠ। কর নৃত্ল রাজ্য । অপরাজেয় হবে তুমি, 
আর তোমার ছূর্জয় রাজশক্তির মাধ্যমে আমি রূপায়িত করবো আমার 

ধর্রাজ্যের ধ্যানকল্পনা |” 
প্রত্যেকটি কথা যেন দিব্যশক্তিতে স্পন্দিত । হরিহর ও বুক 

ন্ত্মুদ্ধের মত সন্াসীর তেজোগর্ভ বাক্য শুনিতেছেন, আর নিনিমেষে 
চাহিয়া আছেন আত্মিক প্রেরণায় উদ্দ্ধ ভহার আননের দিকে । 

শ্রদ্ধাভরে উভয়ে বিছ্যারণ্যের চরণতলে লুটাইয়৷ পড়িলেন। 
কহিলেন, “প্রভু, আমরা. আপনার কিন্কর । যেভাবে চালিত করবেন” 
সেভাবেই আমর! চলবো । আজ থেকে আপনার আদেশ পালন 
করাই হবে জীবনের ব্রত 1” 

ছই ত্রাতাকে প্রাণ ভরিয়! আশীর্বাদ জানাহয়া বিষ্মারণ্য গুহায় 
ফিরিয়া আসিলেন। "আজাহার: আনন্ব আর ধরেনা । জগন্সাতানস, 

পা. 



ভারতের পাধকফ 

উদ্দেশে বারবার প্রণাম করিয়া কহিলেন, “মাগো, আমি বুঝতে পাচ্ছি, 
তোমার প্রসাদে অভীষ্ট আমার সিদ্ধ হ'তে চলেছে । দয়াময়ী। শেষ 
অবধি সন্তানের প্রতি তোমার করুণা যেন অক্ষ থাকে ।” 

পরদিন হরিহর ও বুঞ্ধ আবার আসিয়! উপস্থিত । এবার তাহাদের 

কর্মপদ্ধতি স্ির করিতে হইবে । শুরু করিতে হইবে সংগঠন ও দুর্গ 
নির্মাণের কাজ । 

বিপুল অর্থের প্রয়োজন এ সময়ে । কিন্তু কে তাহা যোগাইবে? 

বিছ্যারণা স্বামী নিজে কাঙাল সন্যাসী। হরিহর রায়েরও ধন-সম্পদ 

বলিতে তেমন কিছ্ব নাই ৷ ভাগ্য কবে স্ুপ্রসন্ন হইবে, সেই আশায় 

দিন গুণিয়া চলিয়াছেন | 

বৃষ রায় যুদ্ধকুশলী, সাহসী ও করিৎকর্ম্মা যুবা। তাড়াতাড়ি 

একটা কিছু গড়িয়া তোলার জন্য মহা ব্যগ্রা। আলোচনার শেষে 

হত।শভাবে কহিলেন, “প্রভু, সবই তে। বুঝলাম । কিন্তু বিপুল অর্থ 
ছাড়া তো এ কাক্ত সম্পন্ন হবেনা । তার কোন বাবস্থা না হলে সবই 

যেহনেব্যর্গ। আপনি আগে সে বিষয়ে নির্দেশ দিন ।” 

“শোন বৎস, দেবীর বরে আমার এ কাজে অর্থাভাব কোনদিনই 

হবেনা । আমার মন আজ বারবার কেবলি ছুটে যাচ্ছে কাল্্কের 

সেই চিহ্নিত স্থানটিতে, যেখানে ছুর্গের ভিৎ গড়বার কথ ঠিক 
হয়েছে । তোমরা খনন শুরু ক'রে দাও । আমার দৃঢ় বিশ্বীসঃ মায়ের 

কৃপায় প্রয়োজনীয় অর্থ ওখান থেকেই উঠবে ।৮ 

জনশ্রুতি আছে, এই খনন কাধ্যের ফলে অচিরে বাহির হইতে 

থাকে বিপুল ধনরাশি। অজত্র স্বর্ণপিণ্ড আর রত্ৃসস্তভার শত শত 

বৎসর ধরিয়া এখানকার মৃত্তিকা গর্ভে লুকায়িত ছিল । এবার তাহা 

নিয়োজিত হয় মহাসন্ত্যাপী বিষ্ভারণ্যের আরছ্ধ কর্মে । 

দুর্গ ও নগর নির্মাণ সম্পন্র হইয়া গেল। হাদ্পি-হস্তিনাবতীর 
অরণ্যময় জনহীন অঞ্চলে জাগিয়! উঠিল নৃত্তন প্রাণস্পন্দন | 
খই 



বিদ্যারণ্য স্বামী 

বিদ্ভারণ্য সেদিন হরিহর রায়কে ডাকিয়া কহিলেন, “বৎস, এবার 
শাস্ত্রীয় বিধি অনুযায়ী রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা ক'রতে হবে, তোমার 
অভিষেক সম্পন্ন করতে হবে। কিন্তু তার আগে হওয়া চাই তোম।র 

গুরুকরণ। তোমায় দীক্ষা নিতে হবে। নইলে রাজ্যের শাসন তো 

সত্তবগুণাশ্ররী হ'তে পারবে না ।” 
“বেশ তো! প্রভু, কবে আপনি এ অধমকে কৃপা ক'রবেন, বলুন |” 

“না বৎস, অমি তোমায় দীক্ষা দেবনা । আমার পরম শ্রদ্ধেয় গুরু, 

মহাবৈদান্তিক বিদ্যাশঙ্করতীর্থ বিরাজ করছেন শুরঙ্গেরী মঠে। তার 
কাছ থেকে তুমি ও বুক শৈব দীক্ষা নাও। ভার শক্তি-সঞ্চারণ আর 
শুভেচ্ছা! করুক তোমাদের জয়যুক্ত |” 

হরিহর রায় নিঃশব্দে নত মস্তরকে বসিয়া আছেন, কোন মতামত 

প্রকাশ করিতেছেন না। বিদ্যারণ্য বুঝিলেন, এ প্রস্তাব তাহার 
মনঃপুত হয় নাই, বিষ্টারশ্যের কাছেই হরিহর দীক্ষা চান। 

এবার সন্ন্যাসী যে কথা কয়টি বলিলেন, তাহাতে ফুটিয়া উঠিল 

অসামান্য দূরদৃর্টি ও রাজনীতি জ্ঞান। বলিলেন, “শোন হরিহর, 
খিলজি সুলতানের বশ্যতা ত্বীকার ক'রে, তার সহযোগিতা করে, 

এখানকার জনসাধারণের আস্থা তোমরা হারিয়েছ। সে আস্থাকে 

ফিরিয়ে আনতে হলে শুঙ্গেরী মঠের আশীব্বাদ তোমাদের চাই । চাই 
সেখানকার ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা আর সমর্থন । সারা দক্ষিণ ভারতে 
এ মঠের প্রভাব অপ্রতিহত । তাই মঠগুরুর কাছেই তোমর৷ দীক্ষা 
নাও, তাহলে সব্্বজনের সমর্থন প্রাপ্ত হবে অতি সহজে । ভেবোন! 

বৎস, আমার স্রেহদৃষ্টি চিরদিনই থাকবে তোমাদের ঘিরে । আমিই 
খাকৃবো এ রাজ্যের সর্ধনিয়স্তা হয়ে 1৮ 

এই নির্দেশ অনুযায়ী হরিহর রায় বিদ্ভাতীর্কেই গুরুরূপে 

বরণ করেন। তাহার জীবন ও কর্মে শুঙ্েরীর মঠাধীশের, জগদৃগুরু 

শঙ্করাচার্ধ্যের, আশীবর্বাদের মাথে মিলিত হয় বিদ্যারণ্য স্বামীর প্রেরণা 
আর বেদোজ্জলা বুদ্ধি । ূ 

চা. 



গ্চারতের সাধ 

পাজপদে অভিষিক্ত হওয়ার পর হুরিহর রাজধানীব নব নামকরণ 
করেন- বিদ্ভানগর | তাহার ইচ্ছা, রাজ্যের স্থাপয্মিতা বিষ্ভারণ্য স্বামীর 
নামটি এতাবে স্মরণীয় হইয়া থাকুক । 

এই নামকবণে বিষ্যারণ্য কিন্ত আপত্তি জানান ৷ হরিহর উত্তবে 

বলেন, “প্রভু, আমাদের মিনতি, আপনি এ প্রস্তাবের বিরোধিতা 
করবেন না । আপনার খদ্ধি সিদ্ধি বলে এ নগরের পত্তন হয়েছে. 

আপনিই অধিষ্ঠিত এর ভাগ্যনিয়স্তারূপে । তাই আমাদের ইচ্ছা, 
জনমনে আপনাব ম্মতি চির জাগরূক হয়ে থাক । তাচাড়া, আমর 

নিজের দিক থেকেও এর প্রয়োজন আছে । বিষ্ভানগর নাম আমায় 

সদাই স্মরণ করিয়ে দেবে ঘে, এ রাজ্যর পেছনে জাগ্রত রয়েছে এক 

খষিপ্রতিম মহাসাধকের সদাজাগ্রত দৃষ্টি, আর এ রাজ্য বিধৃত রয়েছে 

সত্বগুণা্রয়ী শক্তি দ্বারা ।” 

রাজ! হরিহর রায়ের এই যুক্তির সাথে মিলিত হইল সকলের 
আন্তবিক ইচ্ছা । তাই বিগ্ভারণ্য স্বামীর পক্ষে আর এই নামকরণের 
বিবোধিতা করার উপায় রহিল ন]। 

পরবস্তীকালে বিষ্ভারণ্যের স্থাপিত এই ছর্গনগর- বিদ্ভানগ্ন ও 
বিজয়নগর-__-এই ছুই নামেই অভিহিত হইতে থাকে। 

বিগ্ভারণোর সহিত হুরিহর ও বুকের এই নাটকীয় সাক্ষাৎ ও 
পরিচয়ের প্রামাণ্য তথ্য বেশী পাওয়া যায় না। প্রধানতঃ সমকালীন 

সাহিত্য ও জনশ্রুতি হইতেই প্রচলিত কাহিনীটি গড়িয়া উঠিয়াছে। 
ডক্টব এন, বেস্কটরাম।নাইয়া এ প্রসঙ্গে লিখিতেছেন, প্বিষ্ভারণা- 

ধথাজ্ঞান ও বিদ্ারণ্য-বৃত্বান্তের বর্ণনার আরাংশ এইতাধে দেওয়া 

যায়ঃ “হরিহর এবং বুধ প্রথমে কাকতীয় রাজা 'প্রতাপরুদ্রের অধীনে 
রাজকীয় কোষাগারের অধিকর্তারপে কাজ করিহেন। সুলতানের 

সেনাবাহিনী সাহাদের মনিধকে পত্নাস্ত ঝাক্ধে এবং বন্দী অবস্থায় তাহাকে 

দিল্লীতে থিষ্না যায়। এই স্ঘট কালে. এরিছয় ও বুধ রায় ওয়ারেক্গেল 
হইতে পলায়ন করেন। তারপর কম্পিলিতে আসিয়া সেখানকার বীর 
৫৪ 



বিভ্ভারপ্য স্বামী 

রাজতনয় র্লামনাথেরর আশ্রয় ভাহারা প্রাপ্ত হন। কয়েক বৎসরের 

মধ্যে স্বলতান মহম্মদের আক্রমণে কম্পিলির পতন ঘটে, প্লাঙ্গা ও 

তাহার পুজ নিহত হন। হরিহর ও বুক্ধ এসময়ে বন্দীরাপে দিল্লীতে 
নী হইয়াছিলেন। ভ্রাতৃদ্বয়ের আচরণ ও সততায় তুষ্ট হইয়া 
নবলতান তাহাদের মুক্তি দেন। শুধু তাহাই নয়, তাহাদের তিশি 
নিজের কাজেও লাগান । হরিহর ও বুককে কর্ণাটেব শাসকরূপে 

নিযুক্ত করা হয়। নির্দ্দেশ থাকে, বিদ্রোহী রাজ বল্লালের দমন ও 

স্বলতানের হৃত রাজ্যাদির পুনরুদ্ধার হইবে তাহাদের প্রধান কাছ । 

হবিহর ও বুক্ধ নৌকাযোগে কৃষ্ণা নদী পাব হইয়া দক্ষিণকুলে পা। 
দিবার পরই বল্পালের সেনাবাহিনীর সহিত ঘোর সংঘষ বাধে, 
এ সংঘর্ষে ছুই ভাই পরাজিত হন। অতঃপর তাহারা দক্ষিণাঞ্চলে 

পলাইযা আসেন । এই সময়ে ইতস্তত; ঘোরাফেরা কর|র কালে 

তুঙ্গভদ্রা তীবে, হাম্পিতে, প্রসিদ্ধ সন্্যাী শিগ্ভাবণ্য স্বামীর দর্শন 

ঙাহ(বা লা করেন । 

“এই সন্ধ্যাসীরই পরামর্শমত উওয়ে নৃতন মেনাদল গঠন করেন । 
বল্প।ল তাহাদেব হস্তে পরাজিত হন। সঙ্গে সঙ্গে হরিহর ও বুক রায় 

আনাগোশ্তীতে স্থাপন করেন তাহাদের রাজধানী । কর্ণাট অঞ্চসও 

তাহাদের শাসনাধীনে আসিয়া যায় ॥ 

“উপরোক্ত গ্রস্থদ্ধষে কিন্ত একটি গুরুত্বপুর্ণ তথ্যের উল্লেখ নাই। 

কেলড়িনবপবিজয়ম্-গ্রন্থে তাহা সন্গিবিষ্ট রহিয়াছে । এই গ্রন্থ অনুযায়ী 
কম্পিলি রায়ের রাজসভায় অবস্থান করার সময় হরিহর ও বু 
কুরুব বংশের সহিত বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করেন। কম্পিলিরাজও 
ছিলেন এ বংশ হইতে উদ্ভূত ।৮৯ 

বিদ্ভাবশ্যের আবির্ভাধ %& বিজয়নগর স্থাপনের ঘুলে ছিল এক 

১. দি হিউরি আযাগ ফাপষ্াখধ অব দি ইত্ডিয়ান পিপল--মজুমদার, 
পুসপকার---বষ্ঠ খণ্ড, পঃ ৩২২ 
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ভারতের সাধক 

'এঁতিহাসিক প্রয়োজন । দেশের রাজনীতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে 
তখন চরম ছুরবস্থা চলিতেছিল। ইহারই প্রতিক্রিয়ারূপে সমকালীন 
দাক্ষিণাত্যে দেখ! দেয় এক নুতন জাগৃতি । এই জাগৃতি দার! দেশে 
বিদ্রেহের মনোভাব জাগাইয়া তোলে । ধশ্ীয় উজ্জীবনের প্রস্ততি 

শুরু হয় ইহারই মাধ্যমে ৷ 

এতিহাসিক শ্রীকে, এ, এন, শাস্ত্রীর বর্ণনায় দেখিতে পাই, 

“দাক্ষিণাত্যের জনসাধারণ স্বেচ্ছায় কখনো মুসলমান শাসন স্বীকার 
করিয়া নেয় নাই । এ সময়ে তাহারা এবং তাহাদের নেতৃবর্গ নব- 

উদ্ভৃত শৈব আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত ছিল-_নিজেদের এঁতিহা 
হ|রাইতে কখনো রাজী হয় নাই । মঠ মন্দিরের ধ্বংসসাধন, দেবমন্দির 
অপবিভ্রকরণ তাহাদের কাছে খুব অসহা হইয়া উঠিয়াছিল। নূতন 
শৈববাদীরা ছিল প্রলয়-দেবতা শিবের অন্ুরত্ত, অপর সম্প্রদায় 

বা ধর্মের প্রতি কোন সহনশীলতা তাহাদের মধ্যে দেখা যায় নাই । 

কিন্তু জাতিবর্ণ নিবিবশেষে সকল শিবোপাসকদের ইহারা সমান চক্ষে 

'দেখিত। এই সব বৈশিষ্ট্যের জন্য দাক্ষিণাত্যের নৃতন শৈববাদ 
ইসলাম ধর্মের উপযুক্ত প্রতিপক্ষ হিসাবে গণ্য হয়, প্রতিরোধ করার 
মত শক্তি নিয়া আগাইয়া আসে । এই মতবাদ দেশের রাজনৈতিক 
জীবনে যে প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করে, তুঘলক শাসনকে তাহা এই 
অঞ্চলে শিকড় গাড়িতে দেয় নাই । 

“নবলতান ও প্রাদেশিক শাসনকর্তারা ধন্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান- 
গুলিকে ধ্বংস করিতেন, চাষী ও শিক্পকম্মীদের অর্থ করিতেন 
নিবিবচারে শোষণ । কাজেই মুসলমানের অধীনতাপাশ ছিন্ন করার 
তীব্র আকাজ্ষা জনসাধারণের মধ্যে জাগিয়৷ উঠে। শুরু হয় মুক্তির 
গ্রাম । বিদ্ভ/রণ্য স্বামীর ধর্মরাজ্য, বিজয়নগর, আত্মপ্রকাশ করে 
এই সংগ্রামেরই এক প্রধান ধাটিরূপে 1৮৭ 

রাজ। হরিহর ও রাজা বুক রায় ছিলেন বিদ্ভারণ্যের হাতের তৈরী 
দক বশ সপ আচার খা 

২. এ হিইরি অব সাউথ ইত্ডিয়া_-কে: এ, এন. শান্্ী, পুঃ ২২৬। 
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বিদ্ারণ্য হ্বা্ী 

মানুষ । তাহাদের সব কিছু গুরুতর কাজের পিছনেই সদা সত্রিযয় 
ছিল এই সন্ন্যাসীর কুশ।গ্রবুদ্ধি, রাজনীতিজ্ঞান ও অধ্যাত্ব চেতনা । 

দিল্লীর সবলতানের অনুসরণে হরিহর বিজয়নগর রাজাকে প্রধানত? 
সামরিক ভিত্তিতে গড়িয়া! তোলেন । বিভিন্ন অঞ্চলের শাসনভার দেন 

রণনিপুণ শাসকদের উপর, আর এই সামরিক সংগঠন দাক্ষিণাতে। 
বিজয়নগরকে অপরাজেয় করিয়া তোলে । হাম্পি-হত্তিনাবতীর ক্ষুদে 

রাজা ধীরে ধীরে পরিণত হয় এক বৃহৎ সাম্াজো | 

দক্ষিণ ভারতে মুসলমানশক্তি তখন দুর্বার গতিতে আ[গাইয়া 

আসিতেছে । এই শক্তিকে ঠেকাইতে হইলে ক্ষুর ক্ষু্র হিন্দুর[ভ(- 
গুলিকে একত্র কর! দরকার । এক রাজছত্রের তলে, সুসংগঠিত 

রাষ্ট্রশক্তি নিয়! না ঈাড়াইলে হিন্দুর ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভাতা রক্ষ। কনার 
কোন উপায় নাই-বিদ্ভারণ্য ইহা মর্মে মন্ম্মে উপলন্ি করিয়াছেন । 

কিন্ত কিভাবে এ কাজ সফল করিয়া তোলা যায় ? শুধু তাহার একাল 

শক্তিতে তো একাজ হইবার নয়। এজন্য সবর্বাত্তো শঙ্গেবা মঠের 

অসামান্য প্রভাব ও আন্সিক শক্তিকে কীক্তে লাগানো দরকার । তই 

রাজা হরিহরের সহিত তিনি এ সময়ে মঠের ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ স্থাপন করিনা 

দিলেন । 

বি্গয়নগররাজ ও শঙ্গেরী মঠের যোগাযোগের কথা উল্লেখ করিয়া 
কে, এ, এন, শাস্ত্রী বলিয়াছেন, “১৩৪৩৬ খুষ্টাবে দেখিতে পাই. হরিহর 

রায় ও তাহার পাঁচ ভাই সপরিবারে, বিশি্ই আত্ীয় কুটুম্ব এবং 
সহকারীগণসহ শুঙ্গেরীতে প্রধান ধন্ম্নেতার মঠে বিজয় উৎসবে 
জন্য সমবেত হইয়াছেন । এক সাগর-উপকুল হইতে আর এক 

উপকূল অবধি সাত্রাজ্যের বিস্তারসাধন করা হইয়াছে তাই সেদিনকার 
উৎসব সমারোহ । এ উৎসবে হিন্দু সমাজের খ্যাতনামা বহু সাধক ও 
আচার্য্য উপস্থিত ছিলেন ।”* 

৩ এ হিষ্টরি অব লাউথ ইত্ডিক়/--কে. এ. এন, শাস্ী, পৃঃ ৩২২। 
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ভারতের পাধক 

বিদ্যারণ্য স্বামী ঘূরদর্শা, রাজনীতিতে মহা! বিচক্ষণ । মনে মনে 
চিন্তা করিলেন, হরিহর ও বুরু এককালে দিল্লীর স্বলতানের আম্ুগত 
স্বীকার করিয়া শাসন কার্য চালাইয়াছেন, বিধন্মীদের ঘনিষ্ঠ সংস্পশে 
আগিয়াছেন। স্বভাবতঃই এই অঞ্চলের জনসাধারণ তাহাদের বেশ 
মানিতে চাহিবে না। বি্ভারণ্য নিজে হরিহরকে সমর্থন দিয়াছেন 

তারপর শৃঙ্গেরি মঠের মহাপ্রভাঘশালী অধ্যক্ষ বিগ্ভাতীর্ঘের দ্বার 
দেওয়াইয়াছেন দীক্ষা। তবুও হয়তো লোকের মনের দ্বিধা এব 
সন্দেহ ঘুচে নাই। বিষ্ভারণা এ সম্পর্কে কোন রকমের খুবি 
নিতে রাজী নন । হরিহরকে নির্েবেশ দিলেন, “বৎস+ তুমি ঘোষণ! কে 
দাও,-_-বিজয়নগরের অধীশ্বর হচ্ছেন স্বয়ং দেবাদিদেব শ্রীবিরাপাক্ষ 

তুমি তারই প্রতিনিধি হ'য়ে শাসন চালাচ্ছে! । এখন থেকে রাজ্যে 
দলিল বা আদেশপত্রে রাজারা সই করবেন প্রভু বিষ্নপাঞ্ষেরই 
নামাহ্ছিত অভিজ্ঞান দিয়ে ।” 

বিদ্ধারণ্যের নির্দেশ শুধু হরিহরই নন, পরবর্তী সকল রান্জারাই 
মানিয়া নেন। এই নব ব্যবস্থা দক্ষিণ ভারতে শৈব মতের প্রাগার 
লাধন করে, সঙ্গে সঙ্গে বিজয়নগর রাজ্যের মর্যাদা এবং শক্তিও 

বাড়াইয়া তোলে । 

উত্তরকালেঃ বিজয়নগরের সর্ধাঙ্গীন উন্নতি দেখ! যায় রাজ 

বুক রায়ের সময়ে। তাহার সাফল্যের মূলে সন্ন্যাসী বিষ্ারগ্যের 
প্রতিতা ও কর্মশক্তি অনেকটা স্থান ভুড়িয়া রহিয়াছে । বুধ সম্বে 
এঁতিহাসিক ডক্টর বেক্কটরমনাইয়া লিখিতেছেন, “তিনি ছিলেন ফে 
যুগের এক শ্রেষ্ঠ রাঁজা, বিজয়নগর রাজ্যের অন্যতম অঙ্টী। এই 
হৃষ্র্য যোত্ধা সকল রপক্ষেত্রে, বিশেষতঃ মুসলমানদের বিরুদ্ধে, অসাদান 

সাফলা প্রদর্শন করেন । বুন্ধ রায় নির্জ বেদধর্ণ্টের উজ্জীষনের 
জন্য তৎপরতা! দেখান। “বেদযার্গ পাড়িঠাপ়*._এই উপাধি গ্রহ, 
করিয়া তিনি বেদপারঙম পণ্ডিতদের ভীছার রাঃজ্য সাদরে জ্দাহবা, 
2) 



বসা রশ) ম্বানা 

করিয়া আনেন । কুলগুরু মাধবাচার্ধ্য বি্যারগ্য এবং তাহার কাতুমান 

ভ্রাতা সায়নাচার্য্যের অধীনে এই সব পণ্ডিতদের তিনি নিয়োজিত 

করেন৷ নৃতনতর বেদভাষ্ প্রণয়ন, বিভিন্ন বেদে এবং অন্যান্য শান্ত 
গ্রন্থের তত্ব নিরাপণের জন্য তাহাদিগকে উৎসাহিত করেন। তেলেগু 
সাহিত্যের উন্নতির জন্যও বুক রায় যথেষ্ট চেষ্টা করিয়। গিয়াছেন। 

সমকালীন তেলেগু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি নচনসোম-এর তিনি ছিলেন 
বড় পৃষ্ঠপোষক ।৮১ 

বিজয়নগর ক্রমে হিন্দুর ধর্মজীবন ও সংস্কৃতির অভ্ভ্যুদয়ের এক 
মহান বশ্মকেন্দ্র হইয়া উঠে। এই সঙ্গে দক্ষিণ ভারতে মুসলমান 

ধর্মের প্রবল তরঙ্গ রোধ করিতেও এ রাজ্য তৎপর হয় । আর তাহ! 

সম্ভব হয় দীর্ঘ সামরিক সম্প্রসারণের মধ্য দিয়া । 

প্রায় তিন শত বৎসর ব্যাপিয়া স্বামী বি্ারণ্যের স্ষ্ট এই সাম্রাঙ্তা 

সনাতনধর্ম্মকে রক্ষা করে । এ সময়ে এক দিকে মুসলমান শক্তি, জান 
এক দিকে পর্তুগীজ বোহ্েটেদের নৌ-সাম্রাজ্য বিস্তারের বিকছে। 
বিজয়নগরকে তুমুল সংগ্রাম করিতে হয়। এই সংগ্রাম অনেক।ংশে 

গয়ঘুক্তও হয় । 
ষোড়শ শতকেব মধ্যভাগে, দক্ষিণভারতের উপকূলে পর্ত,গীঞ্জদের 

আধিপত্য ও অত্যাচার বৃদ্ধি পায়। এক সময়ে ছুঃলাহপ তাহাদের 

চবমে উঠে । স্থযোগ পাইলেই হিন্দুর দেবমন্দির তাহার! লুণ্ঠন করিত । 
জোর করিয়া জেনুইটদের দিয়! হিন্দুদের খৃষ্টান করিতেও ছাড়িতনা। 

কিন্ত অচিরে বিজয়নগরের প্রতাপের কাছে এই হর্দাস্ত খৃষ্টানেবা 
মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হয়। পর্ত,গীজদে দমনে ফলে ভারত 
এফ নৃত্ধন উপগ্রব হইতে নিষ্কৃতি পায়। 

ভারত ইতিহাসে বিজয়নগরেয় আরও এক বড় অবদান আছে। 
দেশের অনাতন ধর্ম ও সংদৃদ্ধিকে এই সামাজ্য নবাগত ভাবধারা বা 
১১ ছি দিলী কুলতাবেট-_মঙুধঘার, পুসলকার-_পৃঃ ২৮০ 
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ভারতের সাধক 

বিংস্মীর শক্তি বারা পধু্টদত্ত হইতে দেয় নাই। নিরস্তর সংঘর্ষের 
মধ্য দিয়া বাহমনী রাজ্যের সামরিক শক্তিকে ইহা দক্ষিণ ভারতের 

সীমায় নিবদ্ধ রাখে । পরোক্ষভাবে বিজয়নগর এই শক্তিমান মুসলমান 
রাজ্যের প্রভাবকে উত্তর ভারতে প্রসারিত হইতে দেয় নাই। বল 
বাহুলা, এ সময়ে দিল্লীর স্থলতানের ক্রমিক শক্তি হ্রাসের ফলে বাহমন 

রাজ্যের বিস্তৃতির সম্ভাবনা খুবই বেশী ছিল ।”* 

সমাজ ও ধর্মের উও্জীবনের জন্য ব্যগ্র হইয়া বিষ্ভারণ্য বিজয়নগর 

রাজা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । এই মহান কর্ম্ম সফল করিয়া তুলিতে 
যে ব্যাপক প্রচেষ্টার প্রয়োজন, তাহা শুরু হইতেও দেরী হয় নাই: 
বিদ্ভারণা, সায়নাচাধ্য ও অন্যান্য পণ্ডিতদের শাস্ত্র রচনায় তাহার 

প্রমাণ মিলে । এই সঙ্গে দেখা দেয় ধর্ম, সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের 

বিরাট আন্দোলন । রাজ্যের ভিতরে ও বাহিরে নিম্মিত হইতে থাকে 
অজত্র বিশালকায় মন্দির ৷ সুদৃশ্য মণ্ডপ, বেদী ও নিখু'ত কারুকল' 

সমন্বিত স্তস্তসারির জন্য মন্দিরগুলি আজো দক্ষিণ ভারতের ভাস্কর্য; 

শিল্পের শ্রেষ্ঠ অবদান বলিয়া গণ্য হইতেছে । 

শিলালেখ ও তাত্রশাসন হইতে দেখা যায়, বিজয়নগরের রাজা ও 
অমাত্যেরা পুরুষান্ুক্রমে সাধুমহাত্মা ও শান্ত্রবিদ পণ্ডিতদের জন্য 
অকাতরে অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন । ফলে মঠ মন্দির এবং বিদ্ান্থান- 

গুগ্ি জাকিয়া উঠিয়াছে । জনজীবনেও ছড়াইয়াছে তাহাদের দূরপ্রসারী 
প্রভাব । 

বিজয়নগর স্থাপনের পর হইতে প্রায় দশ বৎসর বিছ্ভারণ্য স্বামী 

রাজ্যের মন্ত্রীত্বপদে সমাসীন থাকেন। রাজধানীতে অবস্থান করিয়া 

নিপুণ হস্তে করেন সব্ধ কর্মের পরিচালনা । তাহার বড় লাখের 
ধর্মরাজ্য সাক্ষাত্ভাবে গড়িয়া উনে তাহারই হস্তে । | 

৬ +০৬০৬ ০ কঃ চা পিস এ+ পট শা সজ এজ জ 

২ আযান আযাডতান্স্ড, হি্টরি অব্ ইত্ডিয়া_মদ্দ১ার, রায়চৌধুরী 
দত্ত, পৃঃ ৩৬৬--৬৭। | 
ও 



বিগ্ভারণা শ্বামী 

পরবর্তী বিশ বৎসরও এই রাজ্যের পরিচালনা ভাহারই নেতৃত্বে 
সম্পন হয়। কিস্তু সে সময়ে দূরে, শৃঙ্গেরী মঠে বসিয়াই তিনি কাজ 
চালাইতেন এবং যে কোন নীতি নিদ্ধারণে বা গুরুতর কার্য্যে তাহার 

প্রভাব ছিল অগ্রতিহত। তবে এ সময়ে জরুরী প্রয়োজন না ঘটিলে 

বিজয়নগরে তিনি উপস্থিত হইতেন না। 

বিদ্ারণ্যের উৎসাহ ও প্রেরণায় সঙ্গমরাজ বংশ ছুবর্বার হইয়। 

উঠে, রাজ্যসীমা বিস্তারিত হইতে থাকে ৷ ফেরিস্তাঁর বর্ণনায় দেখিতে 

পাই, হরিহর রায় অন্যান্য হিন্দু রাজার সহায়তায় একবার দিল্লীর 

স্বলতানের বিশাল বাহিনীকেও পরাস্ত করিতে সমর্থ হন। এই 
জয়লাভের ফলে ওয়ারেঙ্গেল, দেওগিরি, হয়শ|ল প্রভৃতি র|ক্রন্যাদের 

শাসিত বহু অঞ্চল তাহার অধিকারে আসিয়া পড়ে । বিজয়নগর এক 
নৃতন শত্তিকেন্দ্র রূপে আত্মপ্রকাশ করে । 

রাজ! হরিহর নিজে বু গুণের অধিকাঁরী। বুক্ধ রায় প্রভৃতি 
তাহার অপর চার ভ্রাত।ও যুদ্ধবিছ্ভা ও প্রশাসনে নিপুণ । পঞ্চপাগবের 

মতই তাহাদের শোর্যবীধ্য, সংহতি ও ভ্রাতৃপ্রেম । এই সঙ্গে 
মিলিত হয় বিদ্যারণ্য স্বামীর আত্মিক শক্তি ও অতুলনীয় রাজনৈতিক 
প্রতিভা । 

দেশ ও ধর্মের জন্য স্বামী বিদ্ভারণাকে এ সময়ে চরম ত্যাগ বরণ 

করিতে দেখা যায়। অদ্বৈতবাদী সন্্যাসী নিজের নিভৃত তপস্থ্া 

ছাড়িয়া, মোক্ষসাধনা স্থগিত রাখিয়া, জনকোলাহলের মধ্যে নামিয়। 

আসেন । কন্মযজ্ঞ উদযাপনে ব্রতী হন। বিজয়নগরের রাজমন্ত্রীত 
তিনি গ্রহণ করেন দশ বতনরের জন্য | 

মন্ত্রী হইলেও কার্য্যতঃ তিনিই সকল কিছুর নিয়ামক । রাঙ্জা, 
হরিহর. ও তাহার ভ্রাতারা এই শক্তিধর মহাপুরুষের চরণে চিরতরে 
আত্মসমর্পণ করিয়া আছেন। গুরুর মতই বিগ্ভারপ্যের মানমর্য্যাদা 

: এই কৌগীনধারী সন্র্যাসীর নির্দেশ ছাড়া কোন রাজবকা্ধ্যই সম্পন্ন 
হয়না, াষটরজীবনের তিনিই সর্বময় প্রভু। 

১. 



কারতের নাধক 

বিষ্ভানগর ছিল রাজ্যের মধ্যবর্তী এক ছুভেছ্য ছুগনগন্প । ডত্বরে 
খরআোতা তুঙ্গভদ্রা শত্রুর সম্মুখে এক ছুত্তর প্রাকৃতিক পরিখারূপে 
বর্তমান। নগবের তিন দিকে হেমকুট, মতঙ্গ ও মলয় পাহাড় । প্রস্তর 
প্রাকার ছ্বারা এই সব পাহাড়ের শ্রেণী সংযোজিত হয়ঃ আর চারিদিকে 

থাকে সুগভীর খাদের বেনী । 

এই গড়খাই ও প্রাচীরের ভিতরে থাকিয়া বিজয়নগর বাহিনী 

যতদিন যুদ্ধ করিয়াছে ততদিন তাহারা পরাজিত হয় নাই। কিন্তু 
নিজন্ব রক্ষাব্যুহ ছাড়িয়া যেদিন দূবে গিয়া লড়িয়াছে সেদিন আর 

পরায় এড়।নো সম্ভব হয় নাই । উত্তরকালে তেলিকোটার যুদ্ধে এই 
দুর্দ্দৈব ঘটিতে দেখা গিয়াছিল । 

যে অঞ্চলে বিদ্ভারণ্যের ধর্মর/জ্য স্থাপিত হয় তাহার এতিহ 

অতি প্রাচীন । রামায়ণযুগের কিিন্ধ্যা, কপিরাজ বালির রাজধানী, 
ছিল এই স্থানে। তুঙ্গভদ্রা সেকালে পরিচিত হইত পম্পা নামে । 
এই পুণ্যতোয়া আ্রোতন্ষিনীব তীরে ছিল মহামুনি মতঙ্গেব আশ্রম । 

শূরশ্রেষ্ঠ বালি সেবার এক ছুদ্ধর্য রাক্ষসকে হত্যা করেন, তারপর 
'শক্তিগব্ধ্ধে মত্ত হইয়া এ রাক্ষসদেহ ছু'ড়িয়া মারেন মতক্গ পর্বতে, 
মুনিবরের আশ্রমে । 

মুনি তো ক্ষেপিয়া আগুন ! পুতিগন্ধময মৃতদেহ তাহার আশ্রমে 

নিক্ষেপ কবে, এই ছুঃসাহস কাহার ? ধ্যানযোগে জানিলেন*-একাজ 

আর কারুর নয়, বলদর্পাঁ কপিরাজ বালির ৷ সন্তোষ তখনি দিলে; 
অভিশাপ-্বালি এই পর্বতে পা বাডানোয় সঙ্গে সঙ্গে হইবে তাহা 
জীবনাস্ত ৷ 

মতঙ্গ খষির শাপের ভয়ে বালি আর কখনো আঙ্মের সী্দামা 
প্রীধেশ করেন নাই । 

এই অভিশাপের কথা শুগ্রীবের জাদ। ছিল । তাই বাঙিগপ্ছিং 

যুদ্ধে হারিয়া তিমি মঙঙ্গ আশ্রমের কাছে, খ্ঠমখ-এ কাজি দেব 

এই স্থানেই রামচন্র প্রাপ্ত হন নীতা দেবীর বন্ধান। দ্বাগাগর জী 
২, 



,. ধিক্ঠারণ্য খ্বা্ী 

এবং হনুমানের সহায়তায় প্রিয়তমার উদ্ধারে ব্রতী হন । রামলীলার 
এক পটপরিবর্তন ঘটে এই অঞ্চলে । | 

মতক্গ খাষির সাধনায় এই ভূমি জাগ্রত, প্রভু শ্রীরামের পাদস্পর্শে 
ইহার প্রতি ধুলাকণা পবিত্র । তাই এখানে রাজ্য স্থাপিত হওয়ায় 
স্বামী বি্ভারণ্যের আনন্দের সীমা নাই। এবার ইহাকে এক শক্তিমান 
ধর্মরাজ্যরূপে গড়িয়া তুলিতে তিনি আত্মনিয়োগ করিলেন । 

সামরিক ও অর্থনৈতিক বনিয়াদ দৃঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা 
ভারতে বিজয়নগরের শক্তি সমৃদ্ধির বার্তা ছড়াইয়া পড়ে। বিংন্মীদের 
নিগীড়ন ও লাঞ্ধনার ভয়ে ভীত জনগণ দলে দলে এখানে আসিয়া 

আশ্রয় নিতে থাকে । 

কিস্তু, শুধু আশ্রয় দান আর নিরাপত্তা সাধনই তো বড় কথা নয়। 

প্রধান লক্ষ্য-_ধর্্ম ও সমাজের উজ্জীবন । এজন্য চাই নৃতন মানসিকতা, 
নূতন ভাবপরিমণ্ডল ৷ বিদ্যারণ্য স্থির করিলেন, বিজয়নগরকে অচিরে 
ধর্ম সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রূপে গড়িয়া তুলিবেন, সারা ভারতের . 
সম্মুখে স্থাপন করিবেন এক আলোকত্তভতরূপে ৷ 

সুভলগ্র আসিয়া গিয়াছে, আর দেরী করা নয়। একে একে 

ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষী, দার্শনিক ও ধর্ম্সিজ্ঘের আচাধ্যদের তিনি 
আমন্ত্রণ জানাইলেন । 

মুসলমান রাজশক্তির দাপটে তখন সার! উত্তর ভারত কম্পমানঃ 
কাজেই কিজয়নগরের আহ্বান ব্যর্থ হয় নাই । বহু সংখ্যক বেদবিদ্ 

পণ্ডিত, মনীষী গ্রন্থকার ও ধর্মগুরু সেখানে আসিয়া বসবাস করিতে 
থাকেন। 

বিগ্ভারণ্য প্রখ্যাত জ্ঞানপন্থী আচার্য এবং মজে বেদান্তের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক । নিজের প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে এই তব ও 
দার্শনিকতা। তিনি প্রচার করিবেন, ইহাই ম্বাভাবিক। কিন্তু কার্য্যত্রঃ 
রো রারারারগাা দর 4 
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বিচক্ষণ সবীজর্মীতিজ্ঞ হিসাবে তিনি বুঝিয়া নিয়াছেন যে, জাতি- 
বর্ণ-সন্প্রদায় নিবিবশেষে সকল হিন্দুর সমর্থন না পাইলে তাহার এই 

সাম্রাজ্য স্থায়ী হইবে না । তাছাড়া, দার্শনিকতা৷ ও ধর্মসাধনার দিক 

'দিয়া নিজে তিনি উদারপন্থী বৈদাস্তিক ৷ রাষ্ট্রের সংগঠনে উদারতা ও 
সবর্বজনীনতাকে তাই বড় করিয়া তুলিয়া ধরিলেন | 

বেদভিত্তিক ধর্ম্মের নব অভ্যুদয় বিদ্যারণ্য চাহিয়াছেন, চাহিয়াছেন 

ধন্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও সার্ধ্বিক কল্যাণ। তবে প্রশাসন-কার্য্যে ও 
ধর্ম সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় সম্কীর্ণতার প্রশ্রয় দিলে চলিবে কেন? 
তাহার এ মহান ব্রত কি করিয়া সার্থক হইবে ? তাই মহান্ সন্যাসী 

সকল সাম্প্রদায়িকতার উর্ধে উঠিয়া সকল মত ও পথের মানুষকে 
ক্রানান আস্তরিক আহ্বান । 
সেদিন দেখা যায়, স্বামী বিদ্যারণ্যের স্থাপিত বিরুপাক্ষ মন্দিরের 

আশেপাশে মাথা উচাইয়া রহিয়াছে যোগী, তান্ত্রিক, বৈষ্ণবীয় সাধক ও 
আচার্্যদের অগণিত সাধনপীঠ আর মঠ-মন্দির | 

।  বিজয়নগরের রাজান্নগ্রহও বিতরিত হইতে থাকে ধশ্মীয় দতবাগ 
'নিবিবশেষে । মধ্যযুগের কোন রাজ্যের প্রশাসন বা রাজনৈতিক 
জীবনে এমন উদারতা কমই দেখা গিয়াছে। 

রাজ্য প্রতিষ্ঠার অল্প দিনের মধ্যেই বিগ্ভারণ্য স্বামী আমন্ত্রণ করেন 
আবাল্য বন্ধু, প্রাক্তন সহপাঠী বেস্কটনাথকে ।১ বেদাস্তাচার্ধ্য বেঙ্কটনাথ 
রামান্ুজের বিশিষ্টা দ্বৈতবাদের এক প্রধান ব্যাখ্যাতা বলিক্কা পরিচিত । 

সারা দাক্ষিণাত্যের লোক তাহাকে জানে ভক্তিবাদের এক শেষ 
ধারক ও বাহকরূপে। সবাই তাহার দার্শনিকতা ও কবিত্ব শির 
করে অকুগ প্রশংস। ৷ 

জীবনদর্শনের দিক দিয়া স্বামী বিদ্যারণ্য বেস্কটনাথের না | 
বিএ মাতার পাপন 

রঃ ১ ইন্ডিয়ান ্যা্িুযেরী, তা, ; ১২-_পৃঃ ১২-১৬, ্ রবফাঁয: টি আর 

নরসিংহাঢার | 
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বিষ্ঞারধ্য খ্াষী 

তাহার ব্রত--অছৈতবাদের প্রচার । চিরকাল এই মহান কার্য্যেই 
আত্মনিয়োগ করিয়া আছেন । আজ কিস্ত দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতির 

কল্যাণের কথা ভাবিয়া! তিনি অসামান্য উদার মনোভাবের পরিচয় 

দিলেন । 

ভক্ত বেঙ্কটনাথ পুবে্ধ ছিলেন শ্রীরঙ্মম তীর্থে । প্রভু ধঙ্গনাথের দীন 
সেবকবপে, মনের আনন্দে এই পরম ভাগবত সেখানে দিনযাপন 

করিতেন । ছূর্ভাগ্যক্রমে হঠাৎ সেদিন দেখা দেয় মহা ছুর্ধেব। মালেক 
কাফুরের বাহিনী মাছুরা ও শ্রীরঙ্গম বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে, এ সময়ে 
শ্রীরঙ্গনাথ বিগ্রহকে তাড়াতাড়ি গোপনে অন্যত্র সরাইয়া নেওয়া হয়। 

বেস্কটনাথের পক্ষে শ্রীবঙ্গমে থাকা! আর সম্ভব হয় নাই। মনোছ্£খে 
মহীশুবের এক নগণ্য গ্রামে সরিয়া গিয়া তিনি নির্মাণ করেন নিজের 

সাধন কুটিব। 

বহুদিন পরে, হঠাৎ সেদিন বিগ্ভারণ্যের আহ্বানলিপি পাইয়া 
বেস্কটনাথ চমকিয়া উঠিলেন। কিন্তু প্রিয বন্ধুব এই আমন্ত্রণ গ্রহণ 
করা তে তাহাব পক্ষে সম্ভব নয়। 

বিদ্ভাবণ/কে লিখিয়া জানীন, “দানহীন কাঙ।ল সাধক আমি । 

প্রভু বঙ্রনাথজীন সভার কে।ণে দাড়িয়ে, প্রভুব নয়নভুল।নো শ্রীমুখের 

দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে, এতকাল আমাৰ দিন কেটেছে । কিত্তু 

কর্্মদোষে ভাগ্য বিরূপ । শ্রীরঙ্গমৈব সঙা ভেঙে দিয়ে লীলাময় 

প্রভু নিজেকে রেখেছেন লুকিয়ে । এখনো চল্ছে তার লুকোচুরি 

খেলা, আর দীনতক্ত বেহ্কটনাথের জীবনে জ্ল্ছে বিরহের সন্তার্প। 
দুর থেকে তাই রঙ্গনাথজীর অর্চনা কবি, আব কবি উ!র রূপরাশি 

ধ্যান। এ ভাবেই কেটে যায় আমার দিন । তোমার এ আমন্ত্রণে 

উদারতার সাথে রয়েছে প্রচুর আন্তরিকতা, তা জানি । কিন্তু ভাই, 
রঙ্গমাথজীর সভার দীন তক্ত অপর কোন রাষ্জার সভায় যেতে যে 

রাজী নয়। তাছাড়া, বিদ্ভানগরের রাজসভা আর বৈভবের মধ্যে গিয়ে 
বাম কপ্রতে আমার মন সরে না।” 
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ভায্পতের লাধক:. 

বিদ্ভারণ্য ক্ষুণ্ন হইলেন। তাহার বড় আশা ছিল, বেক্কটনাথের 
আগমনে বিদ্যাচ্চায় জাগিবে নৃতন প্রাণের জোয়ার, প্রতিযোগী 
: দার্শনিক ও শাস্ত্রবিদ্দের বিচার বিতর্কের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিবে 
ভারতধর্থেরি মহনীয় রূপ । 

উত্তরে বেস্কটনাথকে লিখিলেন, “তোমার শ্রীরনাথ তো৷ আর 
পাষাণ বিগ্রহ নন, তিনি বিভূ, সর্ধব্যাপী-- অখণ্ড চৈতশ্যময় সত্তা । 

তবে শ্রীরজম বিধ্বস্ত হলেই বা! তার সভা ভাঙে কি ক'রে? তাছাড়া, 
বন্ধু, বিজয়নগরের রাজসভা যে প্রভুরই কিস্করের সভা ! যেখানে 
আমার মত কপর্দকহীন কাঙাল সন্ন্যাসী রয়েছে, সেখানে তোমার 

আগমনে বাধা কোথায়, বলতো ? আর একটা কথা । শ্রীরঙ্গমাথের 
যত কিছু রঙ্গ, বিশ্বময় তা ছড়ানো রয়েছে নাম রূপের মধ্য দিয়ে। 
আমাদের মত মান্নুষের জীবনেই তো৷ ঘটে তার লীলার প্রকাশ, এক 
ও অদ্বিতীয় প্রপঞ্চিত হন বহুতে । তিনি যে ভাই, নৈফম্মর্যের অবতার, 

ঠটো। জগন্নাথ । তার হাত পা যে তুমি, আমি, সবাই. । বিষ্ভারণ্য ্বামী 
আর বিদ্ভানগরের রাজা দীন সেবক হ'য়ে তারই কাজ ক'রে যাচ্ছে । 

বন্ধু, আমার সেই সেবার অন্যতম লক্ষ্য রঙ্গনাথজীর পুনঃপ্রতিষ্ঠী । 
শুনে রাখো, আমার ব্রতের উদযাপন হবে না, মাছুরা আর প্রীরঙ্গমের 

পুনরুদ্ধার ছাড়া । আমার এই কর্মর্যক্দ্ের ভীড় আর কলরবের 
মাঝে তুমি আসবে না, তা বঝতে পারছি। কিন্তু আমার ব্রত্তকে 
যেন ভূল বুঝৌনা | 

প্রতাক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৩০ বৎসর কাল বিদ্ভারণ্য রাজ্যের 

ভাগ্যনিয়স্তারপে অধিষ্ঠিত থাকেন) তাহার নেতৃত্ব .9 পরে 
বিজয়নগর পরিণত হয় সারা দাক্ষিণাত্যের একচ্ছন্রে রাজ্যে |. ' £৭ 

_. স্বাধীন ও শক্তিমান এই রাষ্ট্রের বিজয় বৈজয়ন্তী উ্ভীন থাকে 
প্রায় তিন শত বৎসর, ধর্থ ও সংস্কতির প্রধান বক্ষকরাপে সরবত 
লাত করে বিপুল অভিনন্দন! 
শত ৫ 



াবভারিশ্য সাম 

বিচ্ভারণ্য স্বামীর স্ষ্ট এ সাম্রাজ্যের শক্তি, সামর্থ); ও এশ্বর্যের 
কাহিনী ভারতের ইতিহাসে এক গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়া 

আছে । সমকালীন বিদেশীয় পধ্যটকদের লেখায় এ সম্পর্কে নানা 

মূল্যবান তথ্য আমরা পাই । 
এই সব বিদেশীরা দূর দুরাম্ত হইতে বিজয়নগরের সমৃদ্ধি ও 

প্রতাপের কথা শুনিতেন, স্বচক্ষে তাহা দেখার জন্য এখানে উপনীত 

হইতেন। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে ষাহারা আসেন তাহাদের মধ্যে 
রহিয়াছেন ইটালীর নিকোলো, আফ্রিকার ইবন বাতুতা, পারস্তের 
রাজদূত আবছুল রজাক, রাশিয়ার নিকিতিন, পর্ত,গালের ফারনাও 
হ্ুয়েজ ও গীজ.1. দুয়ার্তে বারবোসা, সিজার ফ্রেডরিক ও কাজ্টেন 

হেডা প্রভৃতিও প্রত্যক্ষদর্শী পর্য্যটক হিসাবে বিজয়নগরের নানা তথ্য 
রাখিয়! গিয়াছেন 1১ 

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পরিণত রূপ সম্বন্ধে রবার্ট সিউএন্স তাহার, 

«এ ফরগটন্ এম্পায়ার' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “এখানকার শাসকের 

তাহাদের সময়ে যে বিরাট সাম্রাজ্যের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেন তাহার 

আয়তন ছিল ইউরোপের অস্্ীয়ান্ সাআজ্যের চাইতেও অনেক 
বেশী। আর বিজয়নগর রাজধানী সম্পর্কে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর 

ইউরোপীয় পর্যযটকেরা একের পর এক লিখিয়া গিয়াছেন--এই নগরীর 

আয়তন ও সম্বদ্ধি নিতাস্তই বিস্ময়কর! পশ্চিম গোলার্ধের কোন 
রাজধানীই এই্বধ্য ও শিল্পসৌন্দর্য্যের দিক দিয়া ইহার সহিত তুলনীয় 
নয়। এই সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির বড় প্রমাণ মিলে ভারতে আগত 
তৎকালীন পতুগিজদের কার্যকলাপে । পশ্চিম উপকূলের প্রায় 
সমন্তগুলি সামরিক সংঘর্ষে তাহারা লিপ্ত হইয়াছে বিজয়নগরেরই 

সমৃদ্ধিলীল বাণিজ্য হস্তগত করার জন্থা ৷ 

“তাই দেখা যায়, ১৫৬৫ খুষ্টাকে এ সাম্রাজ্যের পতন ঘটার 

১ আযান আাডতানস্ড হি্রি অফ ইত্ডিয়া-_মভুষদার। রায়চৌধুরী, 
দস্পপ১ ৩৭৪-৭৮ ৃ 
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- ভারি সারক | 

সঙ্গে সঙ্গে পতু্গীজ, গোয়ারও পতন ঘটে, ভবিস্ততে আর কখনে 
উহা মাথ! তুলিতে পারে নাই ।”* 

শুধু এশ্বধধর্য ও সামরিক শক্তিবলে নয়-_ধর্ম্ম, সাহিত্য, স্থাপত্য, 
কলাশিয়েক্ট:উৎকর্ষের দিক দিয়াও বিজয়নগর ছিল সমকালীন ভারতে 

অতুলনীয় । 
সনাতন ধর্ম্মের উজ্জীবন প্রধান লক্ষ্য হইলেও, উত্তরকালে সর্ক 

ধর্ম ও সর্ব সম্প্রদায়ের প্রতিই এখানকার রাজারা উদার মনোভাব 

পোষণ করিতেন । 

পরবর্তী কালে দেখা যায়, রাজ! দেবরায়ের নল বানু 

মুসলমান যোদ্ধা নিয়োজিত রহিয়াছে । ইহারা যাহাতে নিজ নিজ 
বিশ্বাস ও ধর্মবোধ অনুসারে উপাসনা করিতে পারে, এজন্য রাজ 
নগর মধ্যে মসজেদ নির্মাণ করাইয়া দেন। কোন কোন'মসজেদ 

জ্রগার চিহ্ন আজে হাম্পির ধ্বংসাবশেষে দেখ! ষয়ি। দেবরায় € 

অন্যান্ত রাজারা যে কোন ধর্্মেরই সম্মান করিতেন, মর্ধ্যাদা দিতেন: 
এজন্য রাজ্যে বহু বৌদ্ধ, জৈন ও মুসলমান আশ্রয় নিয়াছিল। 
বিজয়নগরের সমৃদ্ধি ও গৌরব চরমে উঠে রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের 

সময়ে। তিনি ছিলেন বিষু উপাসক, পরম ধান্মিক নপতি | তাঁহার 
ভুজবলে সারা দাক্ষিণাত্য কম্পিত হইত। উড়িস্যার সীমাস্ত অর্থ 

কষ্ণদেব রায় স্বীয় সাম্রাজ্য বিস্তারিত করেন এবং এক যুদ্ধে উড়িসতার 

রাজা প্রতাপরু্ূকে তিনি পরাস্ত করিতে সমর্থ হন । কতকটা শা 
স্থাপনের উদ্দেশ্যেৎ কতকটা কৃষ্ণদেবের বীরত্ব ও ধর্মপরায়ণতাঃ 

আকৃষ্ট হইয়া, প্রতাপরুত্র নিজ কন্ঠা৷ চিন্না দেবীকে তাহার হতে 
সম্প্রদান করেন । 

ইতিহাস ও সমাক্রজীবনের ভখ্যোপকরপ হইতে, দেখা খার 

| ১. ক্ববা্ট ফিউএল-_ফরগটন্- এমপাযার, ডিজিটাল ব ইতিয়া ইং 
(ফোর্টীনখ. এও ফিফ টামখ, সে্ুরী-__পৃঃ'২৮৪-৫৮৫ | 
২৮ ৷ 
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বিশ্বারপ্য স্বামী 

বিজয়নগরের এ বিরাট সাম্রাজ্য ও সকল কিছু কল্াাণকব প্রয়াসের 

মূলে ছিল স্বামী বিদ্ভারণোর সঙ্ল্প আর কনম্মপ্রেরণা। যে বী্জ 

এই শক্তিধর সন্নাসী সেদিন হাম্পির জনমানবহীন অরণ্যে রোপণ 

করেন, কালে তাহাই পরিণত হয় এক বিরাট বনস্পতিতে । অগণিত 

নরনারী তাহার ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করে । 

তীক্ষধী বিদ্যাবণা বুঝিয়া নিয়াছিলেন, ধর্ম্নেব ভিত্তির উপর এ 

রাজ্যকে দাড় করাতে না পারিলে ইহা স্বাধী হইবে না, আরব্ধ ব্রত 

রহিবে অসমাপ্ত । তাই গোড়া হইতেই শাস্ত্র প্রচারের উপর তিনি 

জোর দেন। পরমোৎসাহে শুরু কর! হয় বেদ; বেদাস্ত, স্মৃতি পুরাণের 

অনুলিখন, সম্পাদন] "ও ভাষ্ু-টীকা প্রণয়ন । নিজে তিনি ইতিমধোই 

বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । এবার ব্রতী হইলেন শাক্োদ্ধারের 

বৃহত্তম পরিকল্পনায় । 

জাত সায়নাচার্ধ্য বেদশান্ত্রে হহাপগ্ডিত । স্বামী বিদ্যারণ্য তাহাকে 

ডাকিয়া কহিলেন, “ভাই, আমার সঙ্কলিত কর্মে, রাজা হরিহরের 

মত, তুমিও আমার সহায় হও । আমার পাশে এসে দাড়াও । বেদের 
ভিত্তির ওপরই গড়ে উঠেছে সমগ্র হিন্দু ধর্ম, হিন্দু সমাজ--এই 

বেদশাস্ত্রের মহাভাস্ তুমি রচনা কর ।” 
কিস্তু এ যে এক বিরাট দায়িত্ব । যত বড় মনীষীই হোন না কেন, 

একজনের পক্ষে তো এ কাজ কোনমতে সম্ভব নয় ! 

সায়ন উত্তর দিলেন, “এ যে আমার জীবনের এক বড় স্বপ্প 

কিন্ত একার চেষ্টায় কি তা সফল হয়ে উঠবে ?” 

“তয় নেই তোমার, আমি নিজেই থাকবো ভোমার এই মহান 
কর্ম্মের পেছনে । শুধু তাই নম, সারা বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শত্তি 

সামর্থ্য নিয়োজিত হবে একাজ সার্থক ক'রে তোলবার জন্য । দেশের 

খ্যাতনাম। বেদবিদ্ আচার্য্যদের সাহায্যও ভূমি পাবে । আজ থেখে 
অনন্যকর্্মা হয়ে এতে ব্রতী হও; স্বপ্ন তোমার রূপায়িত কর ।৮ 

যাযোগাভাবে সায়নাচার্ময এই গুর দায়িত্ব পালন করেন 
১০৮ 
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ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে বহুবিশ্রুত “বেদার্থপ্রকাশ' । খাক্, যজুঃ, 

সাম ও অথবর্ব বেদের যে মহাভাষ্য তিনি প্রণয়ন করেন, বিশ্বের 

ধর্মসাহিত্যের ইতিহাসে আজও তাহা চিরস্থায়ী আসন অধিকার 

করিয়া! রহিয়াছে | 

এই মহাভাষ্য রচনায় মাধবাচার্ষ্য বিছ্ারণ্যের প্রতিভার স্বাক্ষরও 

যে ছিল, তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই । কারণ, আচার্য 

সায়ন নিজেই এ নাম ইহাতে সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন ।১ 

এ রাঙ্ত্যের প্রশসন যে বিদ্যারণ্যের ধন্মীয় কাজ, জীবন-ব্রত 

বাছিয়। বাছিয়া তাই যোগাড় করেন তেমনি সব আদর্শ কন্মী ধাহার! 
মনীষা, ধর্মনিষ্ঠা ও শৌর্ের দিক দ্লিয়া অগ্রগণ্য । অমাত্য মাধবাঙ্ক 
ছিলেন এমনি একজন কর্মী পুরুষ । সায়নের মত ইনিও বিদ্ভারণ্যের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ সহায়ক হইয়া উঠেন । মাধবাঙ্ক কুশলী যোদ্ধা, আবার 

১ গর।_ আজ 

১ এ বিবষে পুরাতত্তবের বিশি্ই গবেষকদের মধ্যে মতানক্য দেখা 

ঘায়। “বেদার্থপ্রকাশ”-এর রচনায় যে স্বামী বিদ্যারণ্যের অংশ আছে, তা! 

অনেকে মানিতে চাঙেন ন। এই বিতর্কের নিরসন করিয়া সুধী দুর্গাচরণ 

চট্টে।পাধ্যায় লিখিয়্াছেন, “কেহ কেহ বলেন, মাধবাচার্য্য রাজকার্য্যে নিমগ্ন 

থাকিতেন, বেদতাষ্য রচনান্মপ বিবাট ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার অবসর 

তাহার ছিল ন!; সায়নাচার্ধ্য উহা বচন! কবিয়! অগ্রজের নাম ও স্বনামে 
প্রচারিত করেন। কিন্ত ১৩৮৬ খুষ্টার্ষের এক তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় 

তাহ! হইতে জান! গিয়াছে যে, এ সময়ে “বিগ্ভারণ্য শ্পাদ' রাজ! দ্বিতীয় 

হরিহরের সভায় উপস্থিত থাকিয়! বেদতাষ্যের প্রনর্তক নারায়ণ বাজপেয়যাজী, 

নরহরি লোমযাজী এবং পন্ঢরী দীক্ষিতকে উক্ত নরপতি ঘ্বার! তুমিদানের 
তাত্রশাসন প্রদান করেন। সম্ভবতঃ, উক্ত পগ্ডিতত্রয় মাধবাচারধ্য ও 

সায়লাচার্যযফে বেদতাশ্য রচনায় সাহায্য করেন। তৎপূর্বে ১৩৮১ থুষ্টাবেও 
উক্ত তিন পণ্ডিত দ্বিতীয় হরিহরের পুত্র ও আরগ প্রদেশের শাধনকর্তা 
চি্ধ রায়ের নিকট হুইতে যথাক্রমে বাধিক ৬০, ৪০ এবং ৬০ বয়ছ। (মুদ্রা 
বিশেষ ) পরিমাণ আয়ের ভূসম্পত্তি” অগ্রহারক্ষপে প্রাপ্ত হন” ( ভীবন্ুক্তি 

বিবেক--ভূমিক ? অনুবাদ £ ছুর্গাচরণ চট্টরোপাধ্যায় |) 
ছু 
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তেমনি বেদবিষ্ভায়ও মহা পারঙ্গষম | তাই দাক্ষিণাত্যেন স্্ধীসমাজ 
তাহাকে উপাধি দেন “উপনিষদমার্গ প্রবর্তকাচার্য্য" ৷ বিশ্বের মে কোন 

কল্যাণরাষ্ট্র এমন একজন কৃতী, ধর্মপ্রাণ সচিব পাইয়া প্রকৃত গৌরব 
বোধ করিতে পারে । 

মাধবাঙ্কের বাক্তিত্ব ও কর্মকুশলতায় সন্তুষ্ট হইয়া ধিজগরনগরের 

রাজা তাহাকে আঞ্চলিক শাসকের পদে নিধুক্ত কবেন। গাজোর 

পশ্চিম উপকূল এবং জয়ন্তীপুরের ভার তাহ।কে দেওয়া হয। বিধম্ী 
বাহিশীর বিরুদ্ধে অপুর্ব শৌধ্য ও রণদক্ষতা তিনি দেখান এবং 
কোন্কনের রাজধানী গোয়া অবধি সমগ্র ভূখণ্ড ক্রমে তাহার অধিকারে 
আসিয়া পড়ে । 

মাধবাঙ্কের পিতা আচার্য চাবুণ্ড। তাহার গুরুর নাম কাশীবিলাস। 

এই শন্তিধন প্ুক্ুন আশীব্বাদে মাধবাঙ্ক উত্তরকালে এক বিশিষ্ট 

আাচাষ।রূপে পরিচিত হইয়া উঠেন। ম্ুপ্রসিদ্ধ ত্াম্বকনাথ শিবলিঙ্গ 
তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন । 

সৃতসংহিতাব টীকা ও সব্বদর্শনসংগ্রহ নামক জ্ঞানবাদী গ্রন্থ দুইটি 

এই আমাত্য মাধবাঙ্কহ ব্চনা করিযাছিলেন । 

কেহ কেহ বিদ্যারণ্য স্বামীকে মোদ্ধা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । 
আধুনিক গবেষকদের মতে, ইহা সম্পূর্ণ অমূলক । আসলে তৎকালীন 

বিদ্ভানগরে একাধিক মাধবাচার্ধয থাকাতেই এই ভুলের স্ষষ্টি হইয়াছে, 
একের কথা অপরের উপর আরোপিত হইয়াছে । সন্যাসী মাধবাচার্যা 

বি্ভারণা নিজে কোনদিনই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই, ঘদিও প্রেরণা 
যোগাইয়া আঙিয়াছেন চিরদিন ।১ 

১ পুণার আনন্দাশ্রম 5ইতে প্রকাশিত কদ্রাধ্যায়ের ভূমিকায় পণ্ডিত 
বামনশাস্ত্রী মাধবাচার্য্ের জীবনতথ্য ফিছুট। আলোচনা করিয়াছেন। এই 
আলোচন।! প্রসঙ্গে যে তাত্রলেখের উল্লেখ তিনি করিয়াছেন, তাহার সহিত 
আমাদের মাধবাচার্ধ্য বিদ্ারপণ্যের কোন সম্পর্ক নাই। আসলে অমাত্য 
মাধৰাঙ্ক সম্বন্ধেই শাস্ত্রীজীর মন্তব্য প্রযোজ্য 

টি 
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_ ,ব্লাজ্য-শাসনের ভিত্তি দৃঢ় হইয়াছে । এবার বিগ্ভারণ্য অদ্বৈতবাদে 
গ্রে প্রাণমন ঢালিয়া দিলেন । 

" * বিজয়নগরের রাজা সকল সম্প্রদায়েরই রক্ষাকর্তা, তাহা ঠিক 
কিন্তু, স্বামী বিচ্ারণ্যের প্রভাবে পড়িয়া তিনি বেদাস্তধর্মের কিছুট 

বেশী পুষ্ঠপোষকতা করিতে থাকেন । কাজেই অন্যান্য সম্প্রদায়ে: 
মুখপাত্রেরা মাঝে মাঝে এই মহাবেদাস্তীকে পরাস্ত করিবার জন 

আগাইয়া আসিতেন । 

এই সব বিচার-দ্বন্দের ক্ষেত্রে বিদ্ারণ্য ছিলেন অপ্রতিদন্বী 

শাস্ত্রের ব্যাখা বিশ্লেষণে ও তর্কের শরসন্ধানে প্রতিপক্ষকে প্রায় 

তিনি ধরাশায়ী করিতেন ৷ নূতন করিয়া উড্টীন হইত অদ্বৈতবাদে: 
জয়পতাকা । 

মধ্ব-মতের অন্ঠতম নেতা, আচার্ধ্য অক্ষোভ্য সেবার বিছ্চারণ্যবে 

তকযুদ্ধে আহবান জানাইলেন। দাক্ষিণাত্যের এক শ্রেষ্ঠ শাস্্রবিদ্ 
বৈষ্ণব সাধকরূপে অক্ষোভ্য সুপরিচিত ৷ তাহার সঙ্কল্প, বিদ্যারণ্যথে 

পরাজিত করিয়া অদ্বৈতবাদের প্রভাব চিরতরে খবর্ব করিবেন 
' তারপর বিজয়নগরের নৃপতিকে মধ্বাচার্য্যের ভক্তিবাদ গ্রহণ করানে 

বেশী কঠিন হইবে না। 

ছুই দিকপাল আচার্য্যের এই বিচারসভা | ফিস্ত সভাপতি “4 
হইবেন? ইহাদের মধ্যস্থ হওয়ার মত যোগ্যতাই বা কাহার? আর" 

, এক প্রশ্ন- কোন্ মতাবলম্বী আচার্্যকে এ কাধ্যের জন্য ডাকা যায় 

কোন ভক্তিবাদীর উপর ভার দিলে জ্ঞানপন্থীরা চটিবে। 

: জ্বানবাদীকে বিচার-আসনে বসাইলে ভক্ত বৈফবেরা পছন্দ করিবেন! 

মনের মত সিদ্ধান্ত না হইলেই সম্প্রদায়ের লোকের দোষারো? 
গক্ষরিবে মধ্যস্থের উপর | 

». উদ্দারচেতা বিদ্ভারণ্য ব্বা্সী, নিজেই এ সমস্তার সমাধান করিয় 
'দিলেন। কহিলেন, “আপনারা এজস্য ভাববেন লী, এ বিতর্ক 
“বিচারক হোম্ বেদাস্তাচার্যা বেহুটনাথ 
সং 



বিগ্বারণা শ্বামা 

অনুগামীরা সবাই কিন্তু চমকিয়া উঠিলেন। একি অস্তুত প্রস্তাব 
আচার্য্ের ? দক্ষিণ ভারতের সবাই জানে যে, বেস্কটনাথ রামান্ুড়ীয় 
ভক্তিবাদের এক স্তম্ভ । দ্বৈতবাদের তিনি প্রধান বৈরী । শাঙ্কর 
বেদান্তের সিদ্ধান্ত খগণ্ডনে তাহার প্রচণ্ড উৎসাহ । এ হেন আচার্ধ্যকে 

মধ্যস্থ মানা? এ যে নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করা । 
অক্ষোভ্য স্মিতহাস্ডে বিদ্ভারণ্যকে কহিলেন, “আচার্য্য, আপনার 

এ প্রস্তাব আর একবার ভেবে দেখুন । বেহ্কটনাথ হচ্ছেন দ্বৈতবাদী 

দার্শনিক, ভক্তি-আন্দোলনের স্বনামধন্য নেতা । তাছাড়া, তিনি 

প্রকাশ্টেই ঘোষণা ক'রে থাকেন, আমাদের মধ্বমত তার মতেরই 
কাছাকাছি। তাকে মধ্যস্থ মানতে কি আপনার ভয় হচ্ছেনা ?” 

“সে ভয় থাকলে কি এ প্রস্তাব ক*রতে সাহসী হতাম ? আমি যে 

জানি, তিনি ভক্তিবাদের যত বড় সমর্থক হোন না কেন, বিচারাসনে 

বসে কখনো সত্যের অপলাপ করবেন না । দার্শনিক ও তাঞ্চিক 

বেহ্কটনাথ থেকে সাধক বেক্কটনাথ অনেক বড়, আর সে বেস্কটনাথকে 
আমি মনে প্রাণে জানি। বালককাল থেকেই যে তার সে স্বরূপ 
আমার চেনা হয়ে আছে 1” | 

বেস্কটনাথকে আমন্ত্রণ করা হইল, কিন্তু তিনি রাজী হইলেন না । 

বক্তব্যের ভাব ও ভাষা আগেরই মত। প্রভূ রঙ্গনাথজীর একান্ত সেবক 
তিনি, কোন রাজসভায় যাওয়ার তাহার ইচ্ছা নাই । 

সকলে প্রমাদ গণিলেন। তিনি ছাড়া তো আর কেহ এ সভার 

বিচারক হওয়ার যোগ্য নয় । তবে উপায়? 

এ সমস্যার সমাধানও বি্ারণ্য করিয়। দিলেন । কহিলেন “বেশ 
তো, আমাদের বিতর্ক এখানে এ রাজসভাতে শুরু হয়ে যাক্ বিশিষ্ট 

আচার্য্য ও সাধু সন্াসীর সামনে'। আর বেঙ্কটনাথ দূরে বসেই 
করুন তার বিচার । ছুই পক্ষের .ভাষণ ও প্রশ্নোত্তর লিখে পাঠানে! 
'হোক তার কাছে । সেই লিখিত কাগজপত্র থেকেই তিনি জানিয়ে 

দেবেন তার সিদ্ধাতস্ত 1” | 
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ভারতের সাধন 

একবাক্যে সকলে এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন । এবার মধ্যস্থ 
হইতে বেস্কটনাথের আর আপত্তি রহিল না । 

একদিকে অদ্বৈতবেদাস্তী বিগ্ভারণ্য স্বামী, আর একদিকে ছ্বৈতবাদী 
অক্ষোভ্য ৷ ছুই মনীষীর প্রবল যুক্তি তর্কের সংঘাত সারা দক্ষিণ দেশে 
আলোড়ন জাগাইয়া তোলে । বেশ কিছুদিন ধরিয়া তাহাদের এ তর্ক- 
যুদ্ধ চলিতে থাকে । 

মধ্যস্থ বেহ্কটনাথ কিন্তু উভয়ের বক্তব্য শুনিয়া জয়ী সাব্যস্ত করেন 

বিষ্ভারণ্য স্বামীকেই ৷ কাক্ষী, মাছুরা ও বিজয়নগরের অদ্বৈতপস্থীদের 
মধ্যে সেদিন আনন্দ কলরব পড়িয়া যায় ।১ 

বিদ্ভারণ্যের এই সাফল্যের মধ্য দিয়া সার! দাক্ষিণাত্যে শাহ্কর 

মতের জয় নৃতন করিয়া ঘোষিত হয় । 

'বিজয়নগরের প্রতাপ দিন দিন বাড়িতেছে, দিকে দিকে উড়িতেছে 
প্রভু বিরূপাক্ষের নামান্কিত জয়পতাকা। কিন্তু বি্ভারণ্যের মনে শাস্তি 
নাই, এখনে! কাটার খোচার মত বি'ধিতেছে শ্রীরঙ্গনাথজীর উদ্ধায়ের 
কথা । 

মাছুরার পতনের পর হইতে লক্ষ লক্ষ তক্তের প্রাণপ্রিয় এই 
বিগ্রহকে পুজারীরা কোথায় লুকাইয়া ফেলিয়াছে। আবার তাহাকে 
্বস্থানে প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে কোন ধর্মপ্রাণ মান্নুষের মনেই 
শান্তি আসিবে না। তাছাড়া, রঙ্গনাথজীর ধাম শ্রীরঙ্গম দক্ষিণ 

ভারতের অধ্যাত্ব-জীবনের মর্ম্মকেন্দ্র। এখনো তাহা রহিয়াছে বিধশ্শ্মীর 
ক পিসী পিন 

১ এই জয়ের সমর্থনে অদ্বৈতবাদীর! বেঙ্কটনাথের ক্লোকের উল্লে 
করেন--“অক্ষোভ্যং ক্ষোভয়ামাস বিদ্তারণ্যে! মহামুনিঃ1+ কিন্ত মাধব মতের 

অন্গগামীরা এ শ্নোকের প্রমাণিকতা মানিতে চান না। তাহাদের মতে 

বেহ্বটনাথের সিদ্ধান্ত ছিল বিদ্যারণ্যের বিরুদ্ধে! তিনি বরং বলিয়াছেন-_ 

অসিনা তত্বমসিনা পরজীব প্রভেদিন! 

বিদ্যারপ্যমৃহা রণ্যমক্ষোত্যমুমিরিচ্ছনৎ। 
৪৪ 



বিদ্কারণ্য স্বামী 

কবলে । নির্য্যাতন আর নিম্পেষণে মানুষ একেবারে অস্থির হইয়া 

উঠিয়াছে । এ ভুঃসহ অবস্থার অবসান ঘটাইতে হইবে, আবার প্রবাহিত 
করিতে হইবে মুক্তির প্রাণআোত। 

মাছুরার স্বলতানের অপকীত্তির সংবাদ শৃঙ্ষেরীতে বিদ্যারশ্যের 
কাণে আসিতেছে । নিয়ত শুনিতেছেন বিগ্রহ ও দেবস্থান কলুষিত 

করার কথা । অধিকাংশ মঠ মন্দির ইতিমধ্যে বিধ্বস্ত হইয়াছে । কত 
নিরীহ নরনারী আজ সর্বস্বান্ত । কত লোককে যে প্রাণ হারাইতে 
হইয়াছে তাহা কে বলিবে? এ ঘোর বিপদে বিজয়নগরের রাজ! 
কি নীরব দর্শক হইয়া বসিয়া থাকিবেন ? অত্যাচারিত যদি আশ্রয় না 

পায়, ধর্মের রক্ষণ যদি সম্ভব না হয়, তবে কেন এই রাজ্য তিনি 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন? বৃথা তবে বুক্রায়ের সামরিক প্রতাপ ! বৃথা 
প্রভু বিরূপাক্ষের প্রতিনিধিত্ব করার গৌরব ! 

শঙ্গেরী মঠে বসিয়া বিদ্যারণ্য স্বামী শান্তি পান না, বার বার ছুটিয়া 
যান বিজয়নগরে । রাজাকে মাছুরা অধিকার করার জন্য উৎসাহিত 

করিতে থাকেন। 

অবশেষে বুক রায়ের সম্মতি মিলে । অভিযানের ভার পড়ে 
নমরকুশলী যুবরাজ কম্পনের উপর । 

কৃমার কম্পন তখন তামিল দেশের শাসনকর্তা । নিজে তিনি 

হাবীর, তছুপরি তাহার সাহায্যের জন্ রাজ্যের ছুই শ্রেষ্ঠ সেনাধ্যক্ষ, 
গাপ্সন ও সালুভকে নিয়োগ করা হইয়াছে । মাদুরা আক্রমণের 

চ্য এক বিরাট বাহিনী তিনি প্রস্তুত করিয়া তুলিলেন। কিন্ত মনে 
নে ছুশ্চিন্তাও বেশ কিছুটা হইয়াছে । কারণ, মাছুরার স্থলতানের 
সনাবাহিনী ছৃদ্ধর্ষ, পাণ্যরাজার! বারবার চেষ্টা করিয়াও এযাবৎ 

চাহাদের পরান্ত'করিতে পারেন নাই । 

কুমার কম্পনকে উদ্দীপিত করিয়! বিষ্ভারণ্য লিখিলেন, “বৎস, 

[ছু ও শ্রীরক্ম অধিকার তোমায় শুধু জয়গৌরবই এনে দেবেনা, 
সই সঙ্গে দেবে লক্ষ লক্ষ নিগীড়িত নরনারীর আশীর্বাদ । মুক্তির 

৪ 



ভারতের সআথক 

নিঃশ্বাস ফেলে তারা বাঁচবে, পুতিগন্ধময় গহবর থেকে এগিয়ে আসতে 
অরুণোদয়ের পথে 1 ধর্ম ও দেশের রক্ষায় জীবনপণ ক'রে তোমা 

জ্যেষ্ঠতাত ও পিতা লাভ করেছেন প্রভূ বিরূপাক্ষের আশীবর্বাদ 
ধর্মরক্ষার জন্য মাছুরা ও শ্রীর্গম জয় ক'রে তুমিও সেই পরম ধ 
লাভ করো । ভয় নেই, এগিয়ে যাও । এঁশী শক্তিই দেবে তোমায় স 
কিছু সাহায্য ।” 

এই বৎসরেই, ১৩৭০ খুষ্টাবঝে, শ্রীরঙ্গমের কাছে সময়ভরম নাম; 
স্থানে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়া কুমার কম্পন মাছ্রার বাহি* 

বিধ্বস্ত করেন | 

দক্ষিণ ভারতে জনশ্রুতি আছে, কুমার কম্পন এই যুদ্ধে দৈবী শি 
লাভ করিরা বিজয়ী হন । 

মাছুরা সমরের এক মনোজ্ঞ বর্ণনা পাওয়া যায় “মধুরা বিজয়ঃ 
কাব্যে । কুমার কম্পনের বিছুষী ও স্থুকবি পত্বী গঙ্াদেবী স্থুললি' 

সংস্কৃত ভাষায় ইহা রচনা করিয়াছেন । সমকালীন এতিহাসিক তথ্যে 
সাথে এ কাব্যে ভাবকল্পনাময় নানা কাহিনী পরিবেশিত হইয়াছে £ 

কুমার কম্পন তখন কাঁধ্টীনগরে অবস্থান করিতেছেন । মাছুরা 
ষুঙ্ধ আসন্ন । তাই বিশি্ সমরনায়কদের সহিত দিনের পর দি 
উলিতেছে শলাপরামর্শ ও প্রস্ততি । চিস্তা-ভাবনা ও কর্মব্যস্ততা 

মধ্যে সবার দিন কাটিতেছে। | | 
সেদিন গভীর রাতে কুমার পালক্ষের উপর গা নিদ্রা অভিভূ' 

আছেন । এসময়ে তিনি এক অন্তত স্বপ্ন দেখিলেন। 

সারা কক্ষ আলোকে উদ্ভাসিত হইয়। উঠিয়াছে, আর এই দিব 

আলোকপুঞ্জের মধ্যে দণ্ডায়মানা এক অপুর্ব নারীমৃত্তি । কম্পন অবা: 
বিশ্বয়ে চাহিয়া আছেন | মনে মনে ভাবিতেছেন, কোন্ দেবী তাহা 

সন্মুখে'আবিভূ্তা ? কি তাহার বক্তব্য? 
দেবী ধীর পদে তাহার দিকে আগাইয়া আসিলেন । স্মিত হা 
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চহিলেন, “বৎস কম্পন, আমায় দর্শন ক'রে হয়তো তুমি বিস্মিত 
য়েছে। । হবারই কথা । তুমি যে আমায় চেননা । তবে শোন বল্ছি 
মামার পরিচয় । আমি পাণ্য রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বৎস, 
সামি এসেছি তোমারই কাছে। তোমায় দিয়ে সম্পন্ন করাতে হবে এক 

শ্বরীয় কর্ম ।” 

যুবরাজ কম্পনের বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটে নাই. । নিবেদন 

চরিলেন, “মাঃ কৃপা ক'রে বল, কি তোমার আদেশ । এ দাস সাধ্যমত 

তা পালন করবে ।” 

“বৎস, আমার আশ্রিত পাণ্য রাজ্যের এক বড় অংশ কেড়ে 

নয়েছে মাছুরার স্বলতান । অবাধে চলছে সেখানে নিম্মমি, বীভৎস 

অত্যাচার । ধর্ম হতে যাচ্ছে দেশাস্তরী । এ রাজ্যে মানুষকে টেনে 

সানা হয়েছে পশুত্বের গণ্ডীতে । মানবাত্মার করুণ আর্তনাদ আর 

সামি সইতে পারছিনে, বৎস । তুমি আমার এ অঞ্চলকে মুন্ত কর, 

টাঞ্চীনগরে বসে আর কালহরণ ক'রো'না |” 

“মা তোমার তো কিছুই অজানা নেই । বৃথী সময় আমি একটুও 
ইট করছিনে । এতদিন আমার কেটেছে দক্ষিণের বিজয়নগর বিরোধী 

[াম্বভরায়কে দমন করতে 1 সে কাজ সিদ্ধ হয়েছে! আমার প্রস্তরতিও 
ম্পর্ণ। এবার মাছুরা অভিযানেব পথ হয়েছে প্রশস্ত । সব্র্বোপরি, 

মস্ত তোমার আদেশ পেয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলাম |” 

এক শাণিত খডগ সম্মুখে আগাইয়া দিয়া দেবী কহিলেন, “বহুস, 

চবে এই নাও মহামুনি অগত্তের দেওয়া দিব্যশক্তিসম্পন্ন অস্ত্র । 
র বলে অজেয় হবে তুমি ।” 

জনশ্রুতি মতে, কুমার কম্পন মাছুরা আক্রমণে আর দেরী করেন 

ই স্বামী বিচ্ভারণ্যেন আশীষ এবং সগ্ভলবধ দিব্য শক্তি এই বীর 

ঘাদ্ধাকে উদ্দীপিত করে । জয় লাভ হয় ত্বরান্বিত । 

সময়ভরমের যুদ্ধে কম্পন মাছুরা বাহিনী বিধ্বস্ত করেন, তারপর 
সপর এক রণক্ষেত্রে ্ললতানও নিহত হন । এভাবে মারার চল্লিশ 

চি৭ 
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বৎসরের অপশাসনের অবসান ঘটে । রামেশ্বর সেতুবন্ধ অবধি সারা 
দাক্ষিণাত্য বিজয়নগর সাআজ্যের অধিকারে আসে । 

এবার রঙ্গনাথজীকে শ্রীরঙ্গমে আনিয়া মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠা 
করা হয় ৷ হয়শালেশ্বর বিগ্রহও এতদিন ছিলেন স্থানচ্যুত, তাহারও 

' নৃতন অভিষেক সম্পন্ন হয় কম্মাহবর-কুপ্তমের মন্দিরে | 

বিদ্যারণ্যের অস্তর অপার প্রসন্নতায় ভরিয়৷ উঠিয়াছে । এ সময়ে 
প্রথমেই মনে পড়িল বন্ধুবর বেহ্কটনাথের কথা । শ্রীরঙ্গনাথজীর 
পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিন হইতেই ভক্তপ্রবর বেস্কটনাথ শ্রীর্মে রহিয়াছেন | 
সানন্দে করিতেছেন তাহার ভজন সাধন ও ভক্তিশাস্ত্রের চচ্চা | 

বি্ভারণ্য তাহার কাছে দূত পাঠাইলেন। লিখিলেন, “বজ্ধু, 
তোমার এতদিনের কাতর প্রার্থনা আর অশ্রুজল সার্থক হোল । প্রভু 

ভোমার মনস্কামনা পূর্ণ করেছেন । আবার ফিরে পেয়েছ রনাথকে 
এ কিন্তু সম্ভব হয়েছে বিজয়নগরের রাজশক্তির সাহায্যে । এবার 

বোধ হয় তুমি স্বীকার করবে, আমার ধর্মরাজ্য স্থাপনের ব্রত বিফল 

হয়নি । আরো! বোধহয় লক্ষ্য ক'রে থাকবে, রঙ্গনাথজীর আশীব্বাদ 

এ ব্রতের ওপর রয়েছে । এবার আবার নৃতন ক'রে তোমায় আমন্ত্রণ 

জানাই বিগ্ভানগরে এসে বসবাস করতে । আমি কিন্ত রাজসভার 

সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য মহাপপ্তিত বেস্কটনাথকে চাইনে, তাকে চাই 
এ ধঙ্মরাজ্যের শক্তি বুদ্ধি করার জন্য । আমি নিজে অদ্বৈত বেদাস্ত 

নিয়ে বসে আছি, তুমিও এসে পড় তোমার ছৈত বেদান্ত নিয়ে । দ্বৈত 

আর অছৈতবাদ ছুই-ই প্রতিঠিত হোক দাক্ষিণাত্যের এই প্রাণকেন্দ্রে । 

হরি ও হরের মহামিলন ছুচোখ ভরে লোকে দেখুক । ধন্ঘরাজ্য 

বিজয়নগর হয়ে উঠুক সবর্বজনীন ধর্মের উৎসস্থল 1” 
বেস্টাচার্য্য কিস্ত এবারও বিজয়নগবে যাইতে রাজী হন [নাই | 

বৈরাগ্যবান মহাবৈষ্ঞব উত্তরে জানান, “প্রভূ রঙ্গনাথকে তাঁর তক্তেরা 
আবার নিজেদের ভেতর ফিরে পেয়ে কৃতার্থ হয়েছেন ৷ এজন্য বারবার 
৪৮ 
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আশীব্বাদ জানাই বিজয়নগরের নৃপতিকে । শ্রীরঙ্গনাথের পাদোদক 

পান ক'রে, আর উদ্ছবৃত্তি ক'রে এ দীন ব্রাহ্মণের বাকী জীবন কেটে 

যাক্, তবেই সে কৃতার্থ হবে। তোমার সাদর আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে 

পারলাম না, ভাই । নিজগুণে আমায় ক্ষমা ক'রো 1” 

স্বামী বিদ্যারণ্য ও রাজা বুক রায় নিজেরা শৈব উপাসক হইলেও 
বিদ্ভানগর রাজ্যে এসময়ে ধর্ম্মসংক্রান্ত কোন সন্ীর্ণতারই প্রশ্রয় দেওয় 

হইত না। ধন্মান্ধতা ও গৌড়ামি এ যুগে সব্ধবত্রই প্রচলিত ছিল, 

কিন্তু বিজয়নগরের শাসন কার্য্যে বুধ রাঁয় দেখাইয়া গিয়াছেন অপূর্ব্ধ 
উদারতা ও পরমতসহিষু্তা ।১ 

শিলালেখ, ভাস্কর্য, মুদ্রা এবং সাহিত্যের তথ্য প্রমাণ হইতে দেখা 

যায়, বিজয়নগরের পরবর্তী শাসকেরাও ছিলেন স্বধর্মানিষ্ঠ, অথচ 
ধন্মান্ধতা ব1 পাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি তাহাদের ছিল না। যে কোন 

ধর্ম-_তা সে এই দেশের শৈব, বৌদ্ধ, বৈফব বা জৈনই হোক অথবা 

বিদেশাগত খৃষ্টান, ইহুদী ও ইসলামই হোক, তাহাদের কাছে প্রাপ্ত 

হইত নিরপেক্ষ ও উদার আচরণ। ডে বারবোসা বিজয়নগর 
সম্পকে লিখি গিয়াছেন, “রাজা সকলকেই সমান অধিকার দেন । 

এ রাজ্যে যে কোন ব্যক্তি, থষ্টান, ইহুদী, মুসলমান বা হিন্দু অবাধে 

গমনাগমন ও বসবাস করিতে পারে, এ জন্য কখনো কাহাকেও কোন 

তদন্ত বা হয়রানির সম্মুখান হইতে হয় না 1” 

শুঙ্গেরী মঠের পট্টাধিকারে দেখা যায়, স্বামী বিদ্ারণ্য সেখানকার 
ষড়বিংশতি মঠাধীশ বা জগদ্গুরু শঙ্করাচার্ধ্যরূপে বৃত হন । তিনি 
মঠাধ্যক্ষের এই কর্্মভার গ্রহণ করেন আচার্য্য বিষ্যাশঙ্কর ও ভারতী- 

তীর্থের পরে । | 

বিছ্ভারণ্যত্বামীর গুরুপরম্পরা সম্পর্কে কিছুটা তথ্য পাওয়া গিয়াছে 

১. দি হিষ্টরি এগ কালচার অব দি ইত্ডিয়ান পিপল্-_দিষ্তী ুলতানেট £ 
মজুমদার) পুসলকর-- পৃঃ ২৮০ । 

ভাঃ নাঃ ১৪ | ৪৯ 
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বটে, কিন্তু তাহা নিয়া গবেষকদের মধ্যে বিতর্ক কম উঠে নাই'। 

স্বরচিত জৈমিনীয় হ্যায়মালাবিস্তর-এ তিনি ভারতীতীর্ঘকে গুরুরূপে 

নমস্কার করিয়াছেন | লিখিয়াছেন-_ 

স ভব্যাদ্ ভারতীতীর্থযতীন্দ্রচতুরাননাৎ। 

কৃপামব্যাহতাং লব্ধ! পরাধ্য প্রতিমোইভবৎ ॥৮ 

কিন্তু অপর গ্রন্থ, অন্ুভূতিপ্রকাশ-এ বিদ্যারণ্য স্পষ্টভাবে জানাইয়! 
দিতেছেন, বিদ্যাশঙ্কর তীর্ঘই তাহার গুরু-_“সোহস্মান্ মুখ্যগুরুঃ পাতু 
বিদ্যাতীর্থমহেশ্বর2 ।১ 

অনুমিত হয়, বিদ্যারণ্যস্বামী প্রথমে বিদ্যাতীর্থকেই গুরুরূপে বরণ 
করেন। তারপর গুরুর তিরোধান ঘটটিলে গ্রহণ করেন ভারতীতীর্ঘের 
শি্যত্ব। 

শৃঙ্গেরীর মঠাধীশ এবং অদ্বৈতবাদী দক্ষিণী সন্গ্যাসীদের নেতারূপে 
বিদ্যাশঙ্কর তীর্থের প্রতিপত্তি ছিল অপরিসীম । বিদ্ভারণ্যের অনুরোধে 

এই মহাবেদাস্তী রাজা হরিহর ও বুক রায়কে শৈবমন্ত্রে দীক্ষা দেন । 

ছুই ভ্রাতার জাগতিক ও পারমাথিক উভয় প্রকার কল্যাণের জন্যই 

বিদ্যাতীর্থ নানারূপে সাহায্য করিতেন বলিয়া শুনা যাঁয়। 

১৩৭৬ খষ্টাব্দের এক শিলালিপিতে রাজা বুক রায় সানন্দে উৎকীর্ণ 
করেন যে, এই মহাআ'র কৃপা প্রসাদেই অধিকৃত রাজ্য তিনি ্ববশে 
আনিতে পারিয়াছেন__- 

ক্ষৌণীং সাগরমেখলাং স কলয়ন জক্ষেপমাত্রে স্থিতাম । 

বিদ্যাতীর্ঘ মুনেঃ কপাম্ুধিশশী ভোগাবতারোইভবৎ ॥ 

বিদ্যাতীর্থ ও ভারতীতীর্থের কাছে দীক্ষা ও সন্গ্যাস নিয়া স্বামী 

১ বি্যাতীর্থ নিজে ছিলেন আচার্য্য পরমাত্মতীর্থের দীক্ষিত শিষ্যু। 
নিজের রচিত রুদ্র প্রশ্নভান্য, গ্রন্থের পুম্পিকায় গুরুদেবের কথা তিমি শ্রদ্ধাভরে 
উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 

ও 



বিগ্ভারণ্য স্বামী 

বিদ্যারণ্য শিক্ষাপুরুরূপে বরণ করিয়া নেন শৃক্ষেরী মঠের প্রবীণ 
বৈদাস্তিক আচাধ্য শঙ্করানন্দকে | 

বিদ্যারণ্যের প্রতিভা ছিল বিস্ময়কররূপে বহুমুখী । রাজনীতিতে 
তিনি কুশাগ্রবুদ্ধি, দৃরদৃষ্টিসম্পন্ন। প্রশাসন কার্য্যেও তাহার দক্ষতা ছিল 
অসামান্য | আবার শাস্ত্রবিদ্ ও গ্রন্থকার হিসাবেও খ্যাতি প্রতিপত্তির 

সীম ছিল না। 

সর্ব্বতোমুখী এই প্রতিভা ও কর্মকুশলতার সঙ্গে তাহার জীবনে 
সমন্বিত হয় অসাধারণ ব্যক্তিত্ব । জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এই ব্যক্তিত্বের 

ছাপ তিনি রাখিয়া যান । 

তাই দেখি, যিনি সব্ববত্যাগী অদ্বৈতবাদী সন্যাসী, শৃ্গেরী মঠের 
কর্ণধার, শত শত ব্রহ্গনিষ্ঠ সন্ন্যাসীর নেতা-_-তিনিই আবার বিজয়- 
নগরের স্থাপয়িতা, বিরাট সাম্রাজ্যের নিয়ামক, কুটনীতি ও সমরনীতিতে 
অপ্রতিদ্বন্্ী । 

একাধারে এমন উচ্চস্তরের রাজনীতিবিদূ, সাধক দার্শনিক, কবি, 

বৈয়াকরণ, স্মৃতিসংগ্রহকার ও সর্ধ্বদর্শনবেত্তা আর কোন এতিহাসিক 
পুরুষ এ দেশে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া জানা যায়না । 

বিদ্যারণ্য স্বামীর রচিত গ্রন্থের তালিকায় তাহার এই অমানুষী 
প্রতিভার পরিচয় মিলে । 

বেদার্থ-প্রকাশ নামে চারি বেদের মহাভাষ্য তিনি সুপণ্ডিত ভ্রাতা 
শিস পিপল পল পচ সাপ উপ সআপ প পাজা পা 

১ শাঙ্কর মতের বিশিষ্ট ব্যাখ্যাতা হিসাবে শ্ঙ্গেরী মঠের আচার্য 
শঙ্করানন্দ সে সময়ে প্রচুর খ্যাতিলাত করিয়াছিলেন। আহ্বমানিক ১৩৫০ 
খৃষ্টাব্দ অবধি এই মহাত্মা জীবিত ছিলেন। এই শিক্ষাগ্ুরুকে বন্দনা করিয়া! 
মাধবাচার্ধ্য বিদ্ভারণ্য লিখিয়াছেন-_ 

নমঃ শ্ীশঙ্করানন্দগুরুপাদা শ্বুজম্মনে 
নবিলাসমহামোহগ্রাহগ্রাসৈককর্মণে | 

| ( পঞ্চদশী ) 
স্বমাত্রয়ানন্্য়দত্র জন্তন্ সর্বাত্মতাবেন তথা পরত্র। 
যচ্ছ্করানন্দ পদং হদজে বিভ্রাজতে তদ্যতয়ো। বিশস্তি 

( বিবরণপ্রমেয়-সংহ ) 
৫, 
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সায়নাচার্যের সঙ্গে যুক্তভাবে রচনা করিয়াছেন । তাহার নিজস্ব অন্যান্য 

পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থের মধ্যে রহিয়াছে এঁতরেয়, তৈত্তিরীয় ও ছান্দোগ্য 
উপনিষদের দীপিকা, বৃহদারণ্য বাত্তিক-সার, পরাশর মাধব ( পরাশর 

স্মৃতির ভাষ্য ) জৈমিনীয ন্যায়মালা-বিস্তর ( পুর্ব মীমাংসার টাকা ), 
বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ, অন্ুভূতি-প্রকাশ ( শ্লোকাকারে রচিত বেদাত্তের 
প্রকরণ গ্রন্থ )১, অপরোক্ষান্ুভৃতির ( আচার্য্য শহ্করের ) টাকা, 

জীবনুক্তিবিবেক ( সন্স্যাসীর কম্মাদি ইহাতে নিরূপিত হইয়াছে ) 

পঞ্চদশী ( বেদান্তের বহুথ্যাত প্রকরণগ্রন্থ ), কালমাধব ( স্মৃতি শাস্ত্রে 

সংগ্রহ ), ধাতুবৃত্তি ইত্যাদি | 

বিদ্যারণ্যের অক্ষয় কীন্তি তাহার বেদাস্ত প্রকরণগ্রন্থ “গঞ্চদশী?। 

আচার্য্য শঙ্কর ও সর্ববজ্ঞাত্মমুনির পরে এমন রসোতীর্ণ পছ্যে রচিত 
তাত্তিক গ্রন্থ আর আত্মপ্রকাশ করে নাই । যতদিন মানব সভ্যতা 

থাঁকিবে, ভারতের ধর্ম ও দর্শন মানবকে মুক্তির পথসন্ধান দিবে, 
পঞ্চদশ্ীর আত্মজ্ঞানের তত্ব ফুটিয়া রহিবে ঞ্রবনক্ষত্রের মত । 

এই মহান গ্রন্থে বিদ্যারণ্য ব্বামী শাহ্করমত নানারূপে ব্াখ্যা 
করিয়াছেন, দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিয়াছেন অদ্বৈতবেদাস্তের পরম 
তত্ব । যে প্রতিভা ও মৌলিকতা ইহাতে তিনি দেখাইয়াছেন, চিন্তাশীল 

মানুষমাত্রকেই তাহ! বিস্মিত করে । 

পঞ্চদশী গ্রন্থের গোড়াতেই “তত্ব বিবেক' টি উগর ত্বামীজী 

ব্রহ্ম-সংবিদের ত্বরূপ ঘোষণা করিতেছেন-- | 

নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সংবিদেষা স্বয়ংপ্রভা 

১ সর্বদর্শন-সংগ্রহ, স্থতসংহিতার টাকা এবং শঙক্করবিজয় বিদ্ভারণ্যের 
রচিত বলিয়! প্রচারিত থাকিলেও আধুনিক গবেষকেরা ইহা স্বীকার 
করেন ন1। প্রত্ৃতান্তিক শ্রী আর, নরসিংহাচার প্রমাণ করিয়াছেন, প্রথযোক্ক 
গ্রন্থ ছ্বইটি মাধবাচার্ধয বিদ্ভারণ্যের লেখনীপ্রন্ত নয়। শঙ্করবিজয়ের ভাব ও 
তাষা যেন্ূপ, তাহাতে ইহা! বিগ্ভারণ্যের মত মনীধীর রচন! বলিয়া বিশ্বাস 
করা কঠিন। 
১ 



বিগ্ভারণ্য গ্ব'মী 

_-এই জ্ঞান ন্বপ্রকাশ । ইহার উদয় নাই, অত্ত নাই । ইহাই শাশ্বত 

চৈতন্য, ইহাই আত্মা । ইহার ভেদ নাই, তারতম্য নাই । শবা, স্পর্শ, 
রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি জ্ঞেয় জড়াংশই শাশ্বত জ্ঞানের ভেদ জন্মায় । 

তাহার মতে, মায়া ও অবিদ্যা বিভিন্ন । ঈশ্বর এবং জীব দুই-ই 

প্রতিবিম্ব-_আর ব্রহ্ম হইতেছেন বিশ্ব । 

প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরভাব ও জীবভাব ছুই-ই উপাধিযুক্ত, কাজেই 
জীব ও ঈশ্বর উভয়ই প্রতিবিষ্ব--এই মতই শোভন ও যুক্তিসিদ্ধ । 

শ্ুদ্ধচৈতন্য ব্রন্মের চার প্রকার অভিব্যক্তির কথা বিদ্যারণ্য স্বামী 
উল্লেখ করিয়াছেন-__কুটস্থচৈতস্, ্রহ্মচৈতন্য, জীবচৈতন্যা, ঈশ্বরচৈতন্য 
এক আকাশই যেমন উপাধি ভেদে ঘটাকাশ, নীলাকাশ, জলাকাশ, 

মহাকাশ এবং মেঘাকাশরূপে প্রকাশিত, ইহাও তেমনি । 
সবব আধারভূত ষে শুদ্ধচৈতন্য পর্বতকূট বা পর্র্বতশুঙ্গের মত 

নিবিবকাব, তাহাই কুটস্থ চৈতন্য বা সাক্ষীচৈতন্য । এই সাক্ষী অথবা 
উদাসীন সত্তা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেই কাম ক্রোধ প্রভাতি উৎপন্ন হয়। 
আবার স্বৃষুপ্তি, মৃচ্ছা বা সমাধিতে এগুলি বিলীন হইয়া যায় । 

সাক্ষীচৈতচ্যের স্বরূপ বুঝাইতে গিয়া বিগ্ভারণ্য স্বামী নৃত্য- 
শালার দীপের এক মনোজ্ঞ উপম। দিয়াছেন । গৃহস্বামী, অভ্যাগতগণ 

এবং নর্তকী, সকলেরই রূপ ও সাজসজ্জা প্রকাশিত হয় দীপের 

আলোকে । .সকলে নৃত্যসভা ছাড়িয়া চলিয়া গেলেও দীপ আগেরই 

মত করিতে থাকে আলোক বিকিরণ । কুটস্থ চৈতম্য বা সাক্ষী- 
চৈতহ্য যেন এই আলোক-উৎসারী দীপ । এখানে অহঙ্কার হইতেছে 

গৃহস্যামী, বিষয় সভ্যবৃন্দ, ইন্দ্রিয় সকল বাচ্কর, বুদ্ধি লীলায়িত 
ভিমাযুক্ত নর্তকী । আর সাক্ষীচৈতন্যের উপমা দেওয়া হইয়াছে সেই 
দীপের সাথে-_যাহার আলোকে সারা সভাগৃহ থাকে উদ্ভাসিত। 

বিদ্ভারণ্যের মতে, জীব যেমন সাক্ষী নয়, তেমনি ঈশ্বরেরও 
সাক্ষীত্ব নাই । কারণ, জীবের সুক্ষ বা স্থুল দেহ নিবিধকার নয় । আর 
ঈশ্থরও জগৎ স্মষ্টির কর্তা । এই কর্তৃত্ব আছে বলিয়া তাহাকে. উদাসীন 

গত 
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বলা ষায় না। কাজেই জীবত্ব ঈশ্বরত্ব রহিত যে পরম উদাসীন শুদ্ধ 

চৈতন্য নিত্য বিরাজমান, তাহাই হইতেছে প্রকৃত সাক্ষী । 

অদ্বৈত বেদাস্তীরা শ্রবণ মননাদি সাধনার উপর বিশেষ জোর 
দেন। তাহাদের মতে, মোক্ষলাভের প্রধান পন্থা হইতেছে সাংখ্য বা 

বিচার । কিন্তু এপন্থ। শুধু উত্তম অধিকারীরাই অন্নুসরণ করিতে পারে । 
বি্ভারণ্য তাই অন্য উপায়ে আত্মজ্ঞান লাভের কথাও বলিয়াছেন। 

এ উপার-_নিগুণ ব্রহ্মতত্বের উপাসনা । 
প্রশ্ন উঠিতে পারে, নিগুণ ব্রহ্ম_অবাঙ মনসোগোচর, মানুষের 

ধ্যান কল্পনায় তাহা কি করিয়া! আসিবে? উপাসনাই বা কি করিয়া 
সম্ভব হইবে? 

উত্তরে বিদ্ারণ্য বলেন__এ যুক্তি টিকে না। কারণ তাহা 
হইলে বাক্যমনের অগোচর নিগুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভই 
বা কি করিয়া সম্ভব হয়? বাক্যমনের অতীত সেই পরম বস্তকে যদি 
জান! যায়, তবে তাহার পরোক্ষ উপাসনা কেন করা যাইবে না ? পরম 

ব্রহ্মকে লক্ষণ দ্বারা লক্ষিত করিয়া মোক্ষার্থীরা পরোক্ষভাবে অবশ্যই 
উপাসন| করিতে পারে । ধ্যানদীপ-এ তাই তিনি বলিয়াছেন-_ 

নিগুণোপাসনং পক্কং সমাধি স্যাচ্ছনৈস্ততঃ | 
যঃ সমাধিনিরোধাখাঃ খেহনায়াসেন লভ্যতে ॥ ০২৬) 

__ অর্থাৎ নিগুণ উপাসনাই পরিপন্ধ হইয়। পরে সমাধিতে আত্মপ্রকাশ 
করে। অতএব এই নিগুণ উপাসনা হইতেই লাভ হয় নিবিবকল্প 
সমাধি । 

চতুর্দশ শতকের দক্ষিণ ভারত রাজনৈতিক সংঘাতে যেমন চঞ্চল 
হইয়। উঠে, তেমনি আলোড়ন দেখা দেয় তাহার দার্শনিকতার ক্ষেত্রে! 
একাদশ ও দ্বাদশ শতকে মহাপ্রতিভাধর ছুই আচার্ধ্য, রামামুজ ও 
মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব ঘটে। ছ্বৈতবাদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে 
শাক্করমতের উপর পড়িতে থাকে প্রচণ্ড আঘাত । তারপর আগেন 
রি 



বিদ্ভারণ্য স্বামী 

দর্শনাচার্য্য ও বেহ্কটনাথ । ইহাদের আবির্ভাবে রামানুজীয় বিশিষ্টা- 
ছ্ৈতবাদ সারা দাক্ষিণাত্যে প্রবল হইয়া উঠে। ভাক্করাচার্য্যের 
ভেদাভেদবাদও বেদাত্তের অদ্বৈতবাদকে আক্রমণ কম করে নাই । 
তছপরি প্রতিপক্ষরূপে আগাইয়া আসেন অক্ষোভ্য প্রভৃতি মধ্বাচার্য্যের 

অন্থুগামী আচার্যেরা । সকলে মিলিয়া বেদাক্তীদের যখন কোণঠাসা 
করিতে চাহিতেছেন, ঠিক সেই সময়েই আবিভতি হন বিদ্ভারণ্য 
স্বামী। দৃঢ়ৃহস্তে, সাধননিষ্ঠ৷ ও প্রতিভার বলে শ্ান্কর মতের পতারা 
তিনি তুলিয়া ধরেন । 

বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহের বিচার বিশ্লেষণে বিদ্ভারণ্য ভাক্করীয় মত 

পযু্দত্ত করেন । পঞ্চদশীর সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়াও পূর্ব মীমাংসা, 
দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও ভেদাভেদবাদকে তিনি আরো তীব্রভাবে 
আক্রমণ করেন । 

পঞ্চদশীর আলোকচ্ছটায় বেদাস্তের ব্রক্গাত্ববাদ নূতন করিয়া জন- 

মানসের সম্মুখে প্রোজ্জল হইয়া উঠে। সমকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠ 
দার্শনিকরূপে বিদ্যারণ্য স্বীকৃতি লাভ করেন এবং এ স্বীকৃতি তাহাকে 

আনিয়া দেয় অতুলনীয় গৌরব ও অমরত্ব । 
_ শূঙ্গেরী মঠের পঞ্টাধিকারে দেখা যায়, স্বামী বিদ্ারণ্য ছিলেন 
'সেখানকার ২৬তম মঠাধীশ--জগদৃগুর শঙ্করাচার্ষ্য । শুধু দাক্ষিণাত্য 
নয়, সারা ভারতের অদ্বৈত বেদাস্তীরা এই শিবকল্প মহাপুরুষের 
নির্দেশে পরিচালিত হইতেন । জনসাধারণ তাহাকে শ্রদ্ধা জানাইত 
আচার্য্য শঙ্করের অবতারজ্ঞানে 

উচ্চতর অধ্যাত্মজীবনের সহিত কর্্মব্রতের অপরূপ দান দেখি 

বিদ্ভারণ্যের মধ্যে । এই মহাজীবনের মূল্যায়ন করিতে গিয়া দার্শনিক- 

সাধক প্রজ্ঞানানন্দ সরম্বতীজী লিখিয়াছেন_- 
“বিষ্ভারণ্য একাধারে কন্মী, ভক্ত ও জ্ঞানী। এরূপ সমন্বয় অতি 

বিরল। বিদ্ভারণ্য জার্মান দার্শনিক হেগেলের মত ভাবোন্মত্ত হইয়া! 

দেশ, জাতি, ভুলিয়া যান'নাই। হেগেল জেনা যুদ্ধক্ষেত্রের অন্ভি 
৪৬ 
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নিকটে থাকিয়াও দার্শনিক চিন্তায় নিমগ্ন। অপর দার্শনিক ফিকৃটের 
মত দেশের চিন্তা বিচ্যারণ্যের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল । ফিকৃটে 

শিক্ষকরূপে “আযান আ্যাড্রেস টু জার্মান নেশন"-_জার্মান জাতির প্রতি 

আবেদন-_লিখিয়া ও বক্তৃতা দিয়াই ক্ষান্ত । কিন্ত বিদ্ারণ্য স্বামী 

মুসলমান শাসন বিধ্বস্ত করিয়া, দেশের স্বাধীনতা ও সাআজ্য স্থাপন 

করিয়া গিয়াছেন । এই অক্লান্ত কর্মী সন্গ্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়া 
ত্যাগের অপুর্ব আদর্শ প্রদর্শন করেন । বিগ্ভারণ্যের দার্শনিক মত 
কেবল তাহার গ্রস্থেই সংবদ্ধ ছিল না, পরস্ত তাহার জীবনেও 
প্রতিফলিত হইয়াছিল |” 

চতুর্দশ শতকের শেষ পাদ । মাছুরা যুদ্ধের পর হইতে দক্ষিণ 
ভারতে বিজয়নগর অজেয় হইয়া উঠিয়াছে । শুধু শক্তি ও সমৃদ্ধিতেই 
নয়, ধর্ম ও সংস্কৃতির বিকাশেও বিদ্ভারণ্যের স্থাপিত এই রাষ্ট্র সারা 
ভারতের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে । বলা বাহুল্য, এই সব্বাঙ্গীন বিকাশের 
মূলে কাজ করিয়াছে প্রধানতঃ এই মহাসন্ন্যাসীর ব্যক্তিত্ব, কর্মশক্তি ও 
আত্মিক প্রেরণা । 

বিষ্ভারণ্য স্বামী এ সময়ে প্রায় অশীতিপর বৃদ্ধ। শৃঙ্ষেরী মঠে 
বসিয়া এতকাপ ধরিয়া তাহার বড় সাধের ধর্মমরাজ্য তিনি গড়িয়া 

তুলিয়াছেন। সযত্বে টালিয়াছেন তাহাতে অধ্যাত্বজীবনের 'প্রাপরস । 
এবার তাহার চমকপ্রদ জীবননাট্যে বিরতির পালা । কর্পজীবন হইতে 
চিরতরে তিনি অবসর নিলেন, একাস্তভাবে ডুবিয়া গেলেন আত্মজ্ঞানের 
চরম সাধনায় । 

ভারতের শ্রেষ্ঠ বেদাস্তপীঠ, শৃঙ্গেরী মঠের তিনি অধ্যক্ষ--সারা 
ভারতের বেদাস্তী সমাজের মধ্যমণি । তাই দিনের পর দিনঃ মাসেক 
পর মাস, জ্ঞানপন্থী সাধকেরা দলে দলে এখানে আফিয়! উপনীত হন, 
চাহেন মুমুক্ষার পথনির্দেশ। জগদৃগুরু শঙ্করাচার্ধ্য, বিদ্যারণ্য স্বামীর 
১ স্বামী প্রজ্ঞানানন সরশ্বতী : বেদাস্ত দর্শনের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড) পৃঃ ১৩৮1 

৬ 
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লোকোত্বর জীবনের ছায়ায় বসিয়া তাহারা হন কৃতার্থ। অনেকেরই 

জীবনে ঘটে বহ্ুবাঞ্ছিত রূপাস্তর । 

শৃঙ্গেরী আর বিজয়নগরের মধ্যে রহিয়াছে দীর্ঘদিনের অবিচ্ছেদ্য 
যোগাযোগ । তাই স্বভাবসিদ্ধ শ্রদ্ধা ও আনুগত্য নিয়া রাজা ও 

আমাত্যেরা মাঝে মাঝে মঠে উপস্থিত হন । কখনো বা এই জীবন্মুক্ত 
মহাপুরুষের কাছে নির্দেশ চাহিয়া পাঠান। কিন্ত আজকাল আর এসব 
দিকে বিগ্ভারণ্যের জ্রক্ষেপ নাই । সহাস্তে এক এক দিন জিজ্ঞাস 

রাজ ও মন্ত্রীদের স্মরণ করাইয়া দেন রাজষি জনকের উত্তি__ 

কোটয়ে ব্রহ্মণে৷ যাতা গতাঃ সর্গপরম্পরা । 

প্রযাতাঃ পাংসুবন্তূপাঃ কা ধৃতি মম জীবিতে । 

( যোগবাশিষ্ঠ ) 
_ কোটি কোটি ব্রহ্মা কোথার চলিয়া গিয়াছে, কত স্থ্টিরাজি. হইয়াছে 
ধ্বংস, কত মহীপ'তি উড়িয়া গিয়াছে ধুলির মতো । আমার এ জীবনের 
উপর আস্থা তবে আর কেন? 

মরলীলার শেষ দিনটি অবশেষে আসিয়া পড়ে । শুধু শৃঙ্ষেরীর 
সাধনপীগেই নয়, সারা দক্ষিণ ভারতে ঘনাইয়া আসে শোকের করুণ 
ছায়া । লক্ষ লক্ষ নরনারীর নয়ন হয় অশ্রুসজল। 

ধন্ম্ধৃত সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের যে পবিত্র ব্রত আচার্ধ্য গ্রহণ 
করিয়াছেন, তাহা যে এখনো পূর্ণরূপে উদ্যাপিত হয় নাই । আরন্ধ 
কর্মযজ্ঞকে ঠেলিয়া ফেলিয়া কোথায় তিনি আজ চলিয়াছেন? 

শিষ্য ও সেবকের দল অন্তিম শয্য। ঘিরিয়। দাড়ান । একাস্ত- 

সেবকটি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করেন, পপ্রভু, বেদাস্তের মহাগীঠ এই 
শৃঙ্গেরীর জন্য, আপনার স্থষ্ট ধর্মমরাজ্য বিজয়নগরের জন্য, কি রইলো 
আপনার শেষ নির্দেশ ? এ ছুটি সম্পর্কে অন্তরের কোন্ ইচ্ছা আপনি 
জানিয়ে যাচ্ছেন 1” 

আত্মজ্ঞানী মহাবৈদাস্তিকের আননে ফুটিয়া উঠে শ্মিত হাস্য । 
অশ্ুট স্বরে আবৃত্তি করেন__ 

&৭. 
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ন তদন্তি ন যত্রাহং ন তদস্তি ন যন্ময়ি। 

_ কিমন্যদভিবাস্থামি সর্বং সংবিন্ময়ং ততম ॥ 

--সংসারে এমন কিছুই নাই, যাহাতে আমি নাই ; এমন কিছুই নাই 

যাহা! আমাতে নাই । সেই আমি অন্য কোন্ বস্তু আর কামনা করিব ? 

আমার চতুদ্দিকে ছড়ানো ঘত কিছু বস্ত, সবই যে পরম আমারই 
চেতনায় ওতপ্পলোত । 

বেদান্তকেশরী বিদ্ভারণ্যের কণ্ঠ নীরব হয়, আননে ফুটিয়া উঠে 
নিস্তরঙ্গ মহাসাগরের প্রশান্তি । ধীরে ধীরে নরন নিমীলিত করিয়া 

আত্মজ্ঞানী মহাসাধক নিমজ্জিত হন চিরসমাধিতে, লাভ করেন তাহার 

বহুবাঞ্ছিত চিরনিবর্বাণ । 

শি. 



ভক্ত নাধীদেত 

চতুর্দশীর রাত্রি। আম্বোধিয়ার দেবী মন্দিরের চারিপাশ ঘিরিয়া 
নামিয়াছে থমথমে ঘন অন্ধকার । এ অন্ধকারে কাহাকেও চিনিয়া নিবার 

উপায় নাই। শুধু গ্রদীপের স্বল্প আলোকে চোখে পড়ে, একদল ভক্ত 
নরনারী নীরবে মণ্ডপতলে বসিয়া রহিয়াছে । 

গহন অরণ্যের এক প্রান্তে এই মন্দির । তাই জনসমাগম প্রায়ই 
এখানে তেমন দেখা যায় না । কিস্ত আজ ধ্বহিয়াছে বিশেষ পুণ্যতিথি । 

এমনি তিথিতে পুণ্যার্থীরা দলে দলে আসিয়া জুটে, ভক্তিভরে বিগ্রহের 
পূজা দিয়া যে যাহার ঘরে ফিরিয়া যায়। 

অদূরে হঠাৎ শোনা যায় অশ্ব-ক্ষুরের খটাখট্ শব্দ। এ আবার কি? 
সবাই উৎকর্ণ হইয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে মন্দির চত্বরে প্রবেশ করে এক 
তেজন্বী ঘোড়সওয়ার ৷ 

বড় রহস্যময় এই যোদ্ধবেশী পুরুষ ! মাঝে মাঝেই তাহার দর্শন 
মিলে। মন্দিরে সে ঘোড়া ছুটাইয়া আসে, ভক্তি-ভরে পুজাতর্চনা 
সম্পন্ন করে । দীনছুঃখীদের ছু'হাতে বিলায় টাকাকড়ি। তারপর আবার 

হঠাৎ ঘোড়া ছুটাইয়া মিলাইয়া যায় বনমধ্যে । 

পরিচয় তাহার কাহারে জানা নাই। ভাবভঙ্গী দেখিয়া সাহস 
করিয়া কেহ কিছু জিজ্ঞাসাও করে না। যেমনি আকস্মিকভাবে সে 

উপস্থিত হয়, তেমনি হয় অস্তহিত। 
পাশের বটগাছের শাখায়, ঘোড়া বাঁধিয়া রাখিয়া লোকটি মন্দিরের 

সিঁড়িতে উঠিতে যাইবে, হঠাৎ কাণে পশে এক ভিখারী বালকের 
করুণ কান্না । ক্ষুধার যন্ত্রণায় সে অধীর ! জননী কত করিয়া বুঝান, 
কিন্ত ছেলেকে শাস্ত করানো যায় কই? 

্ €&৯ 
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যোদ্ধুবেশী আগন্তক থমকিয়া ঠাড়ায়। দেবদর্শনের শুরুতেই এ 
আবার কোন্ অলঙ্ষুণে বাধা! ! 

আগাইয়া গিয়া রোষকষায়িতনেত্রে বালকের মাতাকে বলে, 

“এই রাত্তিরে কাছুনে ছেলেটাকে কেন এখানে টেনে এনেছো ? যদি 

নিয়েই এসেছো, তো! চুপ করিয়ে রাখতে পারোনা? এটা তোমার 
'ঘর বাড়ী নয়, মন্দিরি। লোকে দেবতার পুজো দেবে, না বসে বসে 
এঁ অসভ্য ছোড়াটার নাকী কানন! শুন্বে ? 

নারীর ক বেদনায় ভরা । উত্তর দেয়, “বাবা, ছেলেটাকে চুপ 
করিয়েই তো৷ রাখতে চাই। কিন্তু তা পারছি কই? আর ওরই 

বা দোষ কি বল? আজ ছুদিন পেটে একটা দানাও পড়েনি। মন্দিরে 
এসে, প্রসাদ পাবার আশায় বসে আছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এবার আর 

ধৈধ্য রাখতে পারছে ন11৮ 

“দুদিন খাওয়া হয়নি! কেন? তোমরা কোথা থেকে আসছো, 

বলতে। ?”- লোকটির স্থুর এবার অনেকটা নরম । 

“পোধনা থেকে |” 

“সেকি! সেষে অনেক দূরের পথ। নিজের গা? থেকে এতদূরে 
কেন চলে এসেছে। £ 

«সাধে কি আসতে হয়েছে বাবা ? ছেলেটার কপাল মন্দ, তাই। 

দশখান! গাঁয়ের লোক জানে, আমাদের গোলা ভরা ধান ছিল, 

গোয়ালে ছিল গরু মোষ 1” 

“তবে সে সব ছেড়ে, কেন মরতে এলে এখানে ?” 

অশ্ররুদ্ধ কণ্ঠে নারী উত্তর দেয়, “বাবা, কিআর তোমায় বলবো, 
সে এক চরম ছুঃখের কাহিনী । প্রায় একমাস আগে, এই ছেলের বাবা 
মারা ষায়। সেদিন থেকে, আমার কপাল ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাতি 

বৈরীরা ষড়যন্ত্র শুরু ক'রে দিলো । জোর করে করলে! ভিটেমাি 
ছাড়া । সর্ববস্বাস্ত ও নিরাশ্রয় হয়ে শেষটায় এ বালককে নিয়ে হলাম 
দেশাস্তরী 1” 

৬ 
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“আহা !. সব কথ! আমায় খুলে বলতো! আগে ধল, কি ক'রে 

তোমার স্বামীর মৃত্যু হলো 
“রাজনরকারের সেনাদলে সে কার্জ করতো । সেদিনকার রাতে 

সঙ্গে ছিল আরো চুরাশী জন সওয়ার । পোধ্নার জঙ্গলে এসে খাওয়া 
দাওয়ার শেষে কেউ বিশ্রাম করছে, কেউ ঘ্ৃমুচ্ছে, এমন সময় তাদের 
ওপর ডাকাত পড়লো । অতক্কত আক্রমণে নিহত হ'ল সবাই। 

আমার স্বামীও প্রাণ হারালো ।* 
অভাগিনী রুদ্ধ কান্নায় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে । তারপর নিজেকে 

কিছুটা সামলাইয়া নিয়া, আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিতে থাকে, ণজ্ঞাতিরা 
আমাদের দূর ক'রে দিয়েছে ঘর থেকে। তাই আজ ছুমুঠো অন্নের 

কাঙাল হয়ে এ ছেলেকে নিয়ে দোরে দোরে ঘুরছি। আচ্ছা! বাবা, 
বিনা অপরাধে পচাশী জন মানুষকে এক দিনে হত্যা ক'রে ফেলে, 
এমন দানবকে ভগবান কেন ্বপ্টি করেছেন? একথাটা কি আমায় 

বুঝিয়ে দিতে পারো ? কত নারী বিধবা হলো, কত শিশু হলো 
সেদিন পিতৃহারা! এদের সবার দীর্ঘশ্বীসে সে নরপশ্ড কি জ্বলে পুড়ে 

খাক্ হয়ে যাবে ন! 1” 
হুঃখিনীর দীর্ঘস্বাসে ভরা এই অভিশাপ আগন্তকের উপর হানে 

তীব্র কাঘাত। 

ূহর্তমধ্যে মুখ তাহার পাঁগ্র হইয়া উঠে, হাত পা খরথর্ করিয়া 
কাপিতে থাকে । সর্বনাশ ! এতো শুধু এ রমণীরই ছুঃখের কাহিনী নয়, 
এ যে তাহার নিজেরই পৈশাচিক ছুদ্কৃতির ইতিহাস ! 

সেদিনকার নরমেধ যজ্ঞের হোতা যে সে নিজেই। তাহারই 
চালিত দক্ত্যদল করিয়াছে এ হত্যাকাণ্ড। রক্তাক্ত, বীভৎস সেদিনকার 

সেদৃশ্ট ! মনে পড়িলে আজে! শরীর শিহরিয়া উঠে । 
বিধবার আকুল ক্রন্দন আর থামিতে চায়না । বক্ষে তাহার আঙ্জ 

তরঙ্গিয়। উঠিয়াছে ছঃখের পাথার। 
হুধর্ধ দ্র পক্ষেও এই আগ্তি সহ করা কঠিন। হাদয়ে কেবলি 

হট. 
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ঘথলিতে থাকে অন্থৃতাপের স্বালা। সাপের মত কিল্বিল্ করিয়। 

উঠে চিন্তারাশি। কে জানে, তাহার পাপাচারের ফলে এই নারীর 
মত কত অভাগিনী হইয়াছে নিরাশ্রয়, কত সুখনীড় হইয়াছে বিনষ্ট । 

নাঃ আর নয়। এই ত্ুফৃতিভরা জীবনের বোঝ। আর সে বহিয়। 

বেড়াইবে না। লুণ্ঠন, গৃহদাহ, হত্যা, একটির পর একটি কত 

অপরাধই না সে করিয়াছে । ঝরিয়াছে অসহায় মানুষের অশ্র্জল | 
তারি সঙ্গে নামিয়া আসিয়াছে দীর্ঘশ্বাস আর অভিশাপ । তাই তে৷ 

মাঝে মাঝে পাপ খ্থালনের জন্য সে ছুটিয়া আসে আন্বোধিয়ার 
এই মন্দিরে । 

কিন্ত দেবীর কৃপা কি মিলিয়াছে? পাপবাসনা কি ধুইয়া 
মুছিয়া৷ গিয়াছে? কই, তাহাতে হয় নাই? অর্থের লালসা, হত্যার 
উন্মাদনা তেমনি রহিয়া গিয়াছে । কিন্তু এবার থামিবার পালা । এই 

স্বণ্য জীবনের উপর টানিয়! দিতে হইবে বিরতির যবনিকা | 

কাছেই দেয়ালের গায়ে ঝুলানো রহিয়াছে মন্দিরের সেবকদের 
শস্য কর্তনের তীক্ষ কাটারি। ইহার একটি টানিয়া নিয়া মন্দিরের 
ভিতর সে ঢুকিয়া পড়ে। মুহূর্তমধ্যে এ কাটারি বসাইয়! দেয় নিজের 
গলায়। ফিন্কি দিয়া! ছোটে রক্তধারা, ছড়াইয়া পড়ে বিগ্রহের অঙ্গে 
আর পুজার বেদীতে । 

একি উম্মাদের কাণ্ড! মন্দিরের পুরোহিত ও মেবকেরা হত্তদন্ত 
হুইয়া ছুটিয়া আসে । শুরু হয় প্রবল ধস্তাধস্তি। 

ক্ষত তেমন গভীর হইতে পারে নাই, লোকটি তাই এবারকার মত 
বাঁচিয়া গেল। কিন্তু আত্মহত্যার এই অপচেষ্টার মধ্য দিয়! বিগ্রহকেও 

যে সে অপবিত্র করিয়। ফেলিয়াছে! 
সবাই মিলিয়া জোর করিয়। তাহাকে দেবীর মন্দির হইতে বহিষ্কৃত 

করিয়া দিল। 

_ অন্থশোচনার আগুন হ্থলিয়া উঠিয়াছে দ্থযর জীবনে । আসিম্াছে 
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রূপান্তরের মহালগ্ন। আম্মোধিয়া, ছাড়িয়া তখনি সে বাহির হইয়! 
পড়ে পন্ধারপুরের পথে। 

অন্তরে জাগে তীব্র বেদনা ও আন্তি। কোথায় তুমি কলুষহারী 

প্রভু? কোথায় তোমার চির অমুতলোক ? ছুই নয়নে অশ্রু ঝরার 
আর বিরাম নাই। কীদিতে কীদিতে প্রভু বিঠঠলজীর চরণতলে সে 
গ্রহণ করে পরমাশ্রয় । 

ঘৃর্য নরহত্যা পরিণত হয় নাম-প্রেমের মহাচরণে। নামকরণ 
হয়_নামদেব | অদ্ধ শতকেরও উপর, মারাঠার জনজীবনে এই 
মহাসাধক অপূর্ধব প্রভাব বিস্তার করেন। 

অনাথিনী বিধবার আকুল ক্রন্দন সেদিন উন্মোচিত করে এশী 
লীলার এক নূতনতর দৃশ্ঠপট। দন্থ্যর উর জীবনে উৎসারিত করে 
ভক্তির ভাবগঞ্গা। এ গঙ্গায় অবগাহন করিয়া কৃতার্থ হয় লক্ষ লক্ষ 

নরনারী । 

জ্ঞানদেব ছিলেন মারাঠার ভক্তি-আন্দোলনের পথিকৃৎ, পন্ধার- 

পুরের বিঠঠল সম্প্রদায়ের প্রধান নেতা । বিরাট প্রতিভা ও ভক্তি 
এম্বধ্যের অধিকারী তিনি। কিন্তু ভক্তি আন্দোলনকে জনজীবনের 
সর্বস্তরে বিস্তারিত করার স্থযোগ তেমন পান নাই, কারণ, স্বল্লায় 

হইয়। তিনি জন্মিয়াছিলেন। উত্তর কালে তাহার ব্রত উদযাপনের 
ভার পড়ে নামর্দেব আর তৃকারামের উপর। 

জ্ঞানদেব গড়িয়া তোলেন জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির আন্দোলন, আর 
নামদেব আনয়ন করেন শুদ্ধ! ভক্তি । উভয় সাধকেরই এ ভক্তিধারার 

সিঞ্চনে সারা মহারাষ্ট্র তৃপ্ত হয়। 

নামদেব বয়সে জ্ঞানদেব হইতে কয়েক বৎসরের ছোট ছিলেন। 

জ্ঞানদেবের -অকাল মৃত্যুর পর তিনিই হন দাক্ষিণাত্যের ভক্তিধর্দ্ের 
উৎস, আর এই ধর্ম প্রায় .চুয়াক্স বংসর তিনি প্রচার করিয়া বান। 
পন্ধারপুরের বিঠঠল সম্প্রদায়কে দাড় করান দৃঢ় ভিত্তিতে। 



" ভারতের সাধক 

ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগ হইতেই বৈষব-তীর্ঘরূপে পন্ধারপুর 
প্রসিদ্ধ হয়। জ্ঞানদেব, নামদেব, একনাথ ও তুকরামের প্রচারের 

মধ্য দিয়া! ছাড়াইয়া পড়ে প্রভু বিঠঠলজীর মাহাত্ম্য । ইহার ফল হয় 
শবদূরপ্রসারী। মহারাষ্ট্রে অধ্যাত্মজীবনে এমন এক ধর্ম আত্মপ্রকাশ করে 
যাহা জাতিবর্ণনিবিবশেষে সকলকে বৈষ্ঞবীয় ভক্তির অধিকার দেয়। 

পন্ধারপুরে প্রাপ্ত এতিহামিক নিদর্শন হইতে কিন্তু প্রমাণিত হয়, 
প্রাচীনকালে এখানে শৈব উপাসকদের প্রভাবই ছিল বেশী । অনেকের 
মতে, এখানকার তীর্থাধিপতি বিগ্রহও আদিতে ছিলেন শিব। 

প্রাচীন মন্দিরের প্রধান পূজারী ছিলেন আচার্য পুশুলিক। কর্ণাট 
হইতে তিনি এস্থানে আসেন এবং অসাধারণ যোগবিভূতিসম্পন্ন 
মহাপুরুষ বলিয়। চারিদিকে খ্যাত হইয়া উঠেন। 

আচার্ধা পুগুলিক কিন্তু শিব ও বিষ্ণু উভয়েরই উপাসক ছিলেন। 
তবে উত্তরকালে বিশেষ করিয়া পন্ধারপুরের কষ্খবিগ্রহ বিঠঠলজীর 
মাহাত্মযই তিনি প্রচার করিতে থাকেন। ভক্তিবাদী বিঠঠল সম্প্রদায় 
ই'হারই নেতৃত্বে সংগঠিত হইয়া উঠে এবং ভক্তিবাদের " প্রচার ও 
নামকীর্তনে ব্রতী হয়।১ 

পরবর্তীকালে ভক্ত নামদেবের সময়েই পন্ধারপুরের এই কীর্ডন- 
সমাজের মর্যাদা ও প্রভাব বাঙিয়। যায়। এখানকার সাধকদের 

কেন্দ্র করিয়! ভক্তির প্রবাহ দিকে দিকে ছড়াইতে থাকে । 

১২৭৭ খুষ্টাব্ধে মহারাষ্ট্রের এক ক্ষুদ্র গ্রাম নরসিংহপুরে নামদেব 

১ এই প্রসঙ্গে পদ্ধারপুর বিগ্রহ বিঠঠপজী সম্পর্কে ডক্টর পি, আর 
ভাগারকরের একটি মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তিনি বলেন, কুবি গ্রহ 
বিঠঠলমীর নামের অন্ততম বিশেষণ পাত্র বা শুভ্রবর। এই বিশেষণের 
মধ্য দিয়া বিঃঠস সম্রদায়ের ভক্তগণ প্রচার করিয়াছেন যে, শিব ও কৃষঃ 
একই পরমতবরপে বিরাজমান। আঃ মিষিসিজ্্ ইন মহয়াষট্র-.আর, ডি, 
রানাড়ে £ পৃঃ ১৮৩ ৰ 
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'হন। কোন অভিজাত বা! বিত্তবান পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ 
করেন নাই । পিত৷ দামাশেট নিম্নবর্ণের এক নগণ্য দরজি। হাটে 
বাজারে নিজের সেলাই কর! জামাকাপড় বিক্রয় করিয়া কোনমতে 

তাহার সংসারের ব্যয় নির্ববাহ হয়। 

শিশুপুজ ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র দরজি দাঁমাশেট ছুটিয়া যান ব্রাহ্মণ 
পাড়ায় । 

বাবাজী এখানকার এক প্রসিদ্ধ গণৎকার | গ্রামে কোন শিশু 
জন্মিলেই লোকে তাহার কাছে উপস্থিত হয়। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ খড়িপাতি 

নিয়া বসেন, বলিয়া দেন শিশুর ভরিষ্যৎ | 

দামাশেট প্রণাম করিয়। কহিলেন, “বাবাজী, দয়! ক'রে এ দাসকে 

বলে দিন, ছেলেটি আমার প্রকৃত মানুষ হবে তো? দীর্ঘজীবী হবে 
তো? ছুঃখে দারিদ্র্যে এমনিতেই তে। দিন চলছেন, তার ওপর ছেলে 
যদি সংপথে না থাকে, ছুটো পয়সা! রোজগার না করে, তা হলে বুড়ে। 
বয়সে দাড়াবো কোথায়? আর স্বল্লায়ু যদি হয়, সে আঘাতই বা সহ 

করবে। কি ক'রে ?” |] 
গণনা শুরু হয়। কিছুক্ষণ বাদে বাবাজী ম্মিতহাস্তে কহেন, 

“দামাশেট, তুমি দেখছি মহা! ভাগ্যবান। তোমার এ ছেলে হবে 

বিপুল এশ্বধ্যের অধিকারী । ভেবোনা, দীর্ঘজীবনও সে পাবে ।” 

“কাঙালের ঘরে আসবে এতে। ধন দৌলৎ? বাবাজী, এ আপনি 

কি বলছেন? ভালে! ক'রে দেখুন। ভূল হয়নি তো! ?” 

“ন] বাবা, গুরুকৃপায় গণনায় কখনো৷ আমার তুল হয় শা। তবে 

কি জানো, তোমার ছেলে যে ধরণের ধনরত্ব আনবে, তা দিয়ে তোমার 

বৈষয়িক ছুঃখকষ্ট কখনো ঘুচবে না। এ জীতক অধিকারী হবে 
অধ্যাত্ম-এই্বর্যের। অতুল ভক্তিধন সে অজ্জন করবে। ভক্তিচন্দনে 
চ্চিত ক'রে গাথবে অগণিত অভঙ-পদের মালা । এ পবিত্র মালা 

কণ্ে পরে তৃপ্ত হবে দেশের জনগণ 1” 
পুত বি্তবিষয়ের মধ্যে জড়িত হইবে না, ধন উপার্জনে থাকিবে 

তাং সাঃ (৯) ৫ * ] ৫ 
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তাহার বিতৃষ্কা। বেশ তো, তাহাই হদি বিধিলিপি হইয়া থাকে তো! 

দামাশেট মনে কোন খেদ রাখিবেন না । 
দামাশেট দরিদ্র গৃহস্থ বটে, কিন্তু টাকা কড়ির লোভ তাহার 

নাই। সৎপথ হইতে একটি দিনের তরেও তাহাকে কেহ বিচ্যুত হইতে 
দেখে নাই। উখানে পতনে, স্থুখে হঃখে ভগবানের চরণেই চিরদিন 

আত্মসমর্পণ করিয়া আছেন। পুত্র বিত্তের অধিকারী নাই-ব৷ হইল ? 
সে সৎ হোক, ধর্ম্মপথে থাকুক, তবেই হইবে দামাশেটের তৃণ্তি। 

গণৎকারের এই ভবিষ্যদ্বাণী কিন্ত ফলিতে দেখ! যায় নাই। বয়স 

বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বালক মহা! ছুর্দান্ত হইয়া উঠে। তারপর সংসর্গ- 

দোষে পরিণত হয় এক হ্্দর্য দন্থ্যতে। নরঘাতকরপে এ অঞ্চলে 

কুখ্যাত হইয়া উঠে। 
পুজের কুকীন্তির কথ প্রায়ই বৃদ্ধ দামাশেটের কাণে আসে। 

সারা অন্তর ব্যথায় ভরিয়া উঠে। ভগবানের চরণে আণ্তি জানানে' 
ছাড়! আর যে তাহার করার কিছু নাই। 

আমন্মোধিয়৷ মন্দিরের সেদিনকার এ অস্বারোহীই দরজী দামাশেটর 

পুজ সেই দস্থ্য। আর্ত বিধবা আর তাহার স্বামীহস্তার সেদিনকার এ 
নাটকীয় সাক্ষাৎ ঘটায় এক অঘটন। দস্থ্জীবন হইতে বাহির হইয়৷ 

আসে এক পরম বৈষ্ণব । 

পন্ধারপুর বিঠোবা-মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া এ সময়ে ভক্তিসাধকদের 

যে মধুচক্র গড়িয়া উঠিয়াছিল, নামদেব আত্মপ্রকাশ করেন তাহারই 
মধ্যমণিরূপে | 

জ্ঞানদেবের অপুর্বব ভক্তিরসাশ্রিত রচনা “্ঞানেশ্বরী? এ সময 
প্রকাশিত হইয়াছে, বিঠঠল সম্প্রদায়ের মুখপাত্ররূপেও তিনি পরিচিং 
হইয়া উঠিয়াছেন। ভক্তি-আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি করিতে পন্ধারপু 
সমাগত হইতেছে বিশিষ্ট সাধকের দল । নামদেবও আসিয়া এই সহে 
যোগ দিলেন । 

৬ 
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পাপ,কলুষময় ষে জীবন পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছেন, তাহা 

নিঃশেষে ধুইয়া মুছিয়া! ফেলিতে হইবে । এজন তরুণ ভক্ত নামদেবের 
চেষ্টার অবধি নাই। 

দিনের পর দিন অন্ুশোচনার আগুনে দগ্ধ হয় তাহার সংস্কারের 

বীজ। প্রভু বিঠঠলজীর রূপাম্বত পানে, আর নাম সঙ্গীতে থাকেন 
তিনি সদ! বিভোর । কৃচ্ছ ব্রত, ধ্যানজপ ও স্তুতি কীর্তনের মধ্য দিয়া 
দিনের পর দিন আগাইয়া চলে হুশ্চর সাধন! । 

মনপ্রাণ দিয়! নামরদেব ভজন পুজন করিয়া চলিয়াছেন, কিন্ত 
প্রভুর কৃপা লাভের সৌভাগ্য হয় কই? বারবার মনে জাগে আলোড়ন, 
চিন্ময়ধামের ছুয়ার আজো! তো নয়ন সমক্ষে উন্মুক্ত হইতেছে না । 

সেদিন আরতি ও বৃত্য-কীর্তন সবেমাত্র শেষ হইয়াছে, মন্দিরের 
অলিন্দে বসিয়া গিয়াছে আনন্দের হাট। 

প্রমভাগবত জ্ঞানদেব ভাবাবিষ্ট। অর্ধীনিমীলিত নয়নে তিনি 
বসিয়া আছেন। তীহার চারিদিকে গোরা কুম্হার, সন্বৎ প্রভৃতি 

বিশিষ্ট ভক্ত সাধকের দল। সাধন! ও সিদ্ধির নানা! তথ্য এবং তত্ব 
এই আসরে আলোচিত হইতেছে। 

গোরা! কুম্হার পন্ধারপুর সমাজের এক সর্বরজনমান্য ভক্তিসিদ্ধ 
মহাপুরুষ । এ অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে এই প্রবীণ সাধকের 
সিদ্ধাইরও খ্যাতি আছে প্রচুর। প্রসঙ্গক্রমে জনৈক ভক্ত আব্দারের 
স্বরে তাহাকে কহিলেন, “গোর! চাচা, একটা প্রশ্ন আমার রয়েছে। 

কৃপ। ক'রে যদি উত্তর দেন, তবে নিবেদন করি |» 
«সে কি কথা বাবাঃ যে ছুটে দিন বেঁচে আছি, তোমাদের কল্যাণ 

ক'রেই যে যেতে চাই। বল বল, কি তোমার প্রশ্ন,” সন্সেহে ভক্তটির 
দিকে তাকাইয়া! গোর! উত্তর দেন। 

লোকটি চতুর। হাসিয়া! বলে; “নগণ্য লোকের এ এক অতি 
নগণ্য প্রশ্ন, গোরা চাচ1। কিন্তু কথ! দিতে হবে--আপনি এর উত্তর 
আমায় দেবেনই। প্রতিশ্রতি না৷ পেলে আর এগ্চবোনা।” 

৪. 
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গোরা হাসিয়া কহেন, “আচ্ছা বাবা, বল। কথ দিচ্ছি সাধ্যমত 

জবাব অবশ্যই দেবো 1% 

“পন্ধারপুরের এই ভক্তসভায় বিশিষ্ট সব সাধকেরাই রয়েছেন । 

কিন্তু এরা ভাগবত সাধনার কোন্ স্তরে কে অধিষ্ঠিত, বিশেষ ক'রে 

ভক্তিসিদ্ধ হয়েছেন কারা, তা আমাদের খুলে বলুন |» 
«এর কোন প্রয়োজন আছে বলে তো মনে হয় না।৮- গোরার 

মুখভাব গম্ভীর হইয়া! উঠে। 
«আপনি সিদ্ধ মহাপুরুষ । আপনার মুখ থেকে এ তথ্য জেনে 

নিতে পারলে আমাদের স্থবিধে হয়-__-এই নূতন সাধকদের মধ্যে ধার 

কৃতী, তাদের চরণে শরণ নিয়ে ধন্য হতে পারি 
“এ কি অদ্ভুত প্রশ্ন তোমার, বাবা ! প্রকান্যে করতে হবে প্রভুর 

সাধকদের যাচাই ! নানা, ত৷ হয়না, এ যে গওদ্বত্য ছাড়া আর কিছু 

নয়! আর কোন প্রশ্ন থাকে তো বল?” 

“মার্জনা করুন, গোরা চাচা । সত্যি বলছি, আমার এই প্রশ্নে 
ওঁদ্ধত্যের লেশমান্তর নেই। সংসারের তাপহুঃখ ক্রিষ্ট পথিক আমর! । 

সঠিকভাবে জেনে রাখতে চাই--পথের বাঁকে বাঁকে কোথায় আছে 
বনস্পতির ছায়া । শরণ-ধর্্ম ছাড়া আমাদের মত জীবের উপায় কই? 
গতি কই? তাই এ আশ্রয়দাতাদের চিনে রাখতে চাই» 

গোরা এবার মৃদু হাসলেন। ধীরকণ্ঠে কহিলেন, “তোমার কথায় 
যুক্তি আছে কি নেই ত৷ নিয়ে আর বিচার করবে৷ না। কারণ, তোমায় 

 প্রতিশ্র্তি দিয়ে ফেলে আমি আজ আটকে গেছি। বেশ, এখানকার 
সাধকদের সম্বন্ধে আমি তোমাদের কিছু বলবো । কিন্তু বাবা, জেনে 
রেখো, আমি কুমোরের ছেলে, কোন্ হাড়ি আগুনের তাপে কি 

রকম পুড়েছে_তাই শুধু বলতে পারি।” 

_ কিছুক্ষণ নয়ন মুদিয়। থাকিয়া গোর! কুম্হার অবলীলায় বলি 
দিলেন, কে কোন্ অবস্থা! লাভ করিয়াছেন। . 

জ্ঞানদেব প্রস্াতি সাধকদের প্রশংসা করার পর তিনি কহিলেন, 

খা 
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পবিঠঠল সম্প্রদায়ের মধ্যে নবীন ভক্ত নামদেবই রয়েছে এখনো কিছুট। 
কাচা। প্রথম জীবনের সংস্কার আর দেহাত্মবুদ্ধি এখনে! তার যায়দি-_- 
ভক্তিসাধনার আধার হিসাবে অর্জন করেনি উপযুক্ত সামর্থ্য” 

সভার এককোণে, নামদেব ভক্তি-নভ্রচিত্তে করজোড়ে বসিয়। 

আছেন। বর্ষীয়ান, সিদ্ধ সাধক গোরার এই মন্তব্য তীক্ষ শায়কের 

মত তাহার বুকে গিয়া বিধিল । সারা মুখ হইয়! উঠিল পাণ্ডর। 
গোরা কুম্হার শক্তিমান মহাপুরুষ । সবাই জানে, তাহার কথ! 

অভ্রান্ত। নামদেব তখনি ভাবিতে বসিলেন-__সত্যিই তো, জীবনে 

তাহার অমূতলোকের বার্তী আজো পৌছে নাই। আকুল হইয়া কত 
কাদিতেছেন, কিন্তু প্রভু বিঠোবা তো দর্শন দিতেছেন না! । হ্থাদয় 
আজে! ভাগবত জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া! উঠে নাই ! 

অন্তরে জাগিয়া উঠে তীত্র অনুশোচনা । যে অমৃত আস্বাদন 

করার জন্ঠ এত কৃচ্ছ ব্রত, এত জপতপ করিলেন, ভাগ্যদোষে সবই কি 
ব্র্থ হইয়া গেল? 

অন্তর্ধাহ ও নৈরাশ্ঠে নামদেব মুহমান হইলেন । 

রাত্রি ক্রমে গভীর হয়। ধর্মকথা ও আলোচনার শেষে একে একে 

সবাই মন্দির ত্যাগ করিয়! যান। : 

নামদেব নতশিরে গিয়। দীড়ান ভক্তচুড়ামণি জ্ঞানদেবের সম্মুখে । 
কাদিয়া কহেন, “প্রভু, বড় আশা ক'রে বিঠঠলজীর চরণে আমি শরণ 
নিয়েছিলাম। অন্তরের ব্যাকুলত! নিয়ে ডেকেছি তাকে দিনের পর 
দিন, রাতের পর রাত। করেছি কত কৃচ্ছ-সাধন। কিন্তু ক, কৃপা 
তে। আজো পেলাম না? আপনি একটু মুখ তুলে চান। ০ 
এ অধমের প্রাণ বাঁচান ।” 

ল্েহপূর্ণ স্বরে জ্ঞানদেব কহিলেন, “ভাই, শান্ত হও। বিঠোবার 
আঙিনায় পড়ে আছো! । তোমার আবার ভয় কি? আমার থেকে 
যা সাহায্য পাবার ত৷ সব সময়ই তুমি পাবে। কিন্ত ভাই, তোমার 

শি 
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চিহ্নিত গুরু আমি নই। তোমায় যেতে হবে পরমভাগবত বিশোয়া 

খেচরার কাছে। তার কাছ থেকেই মন্ত্র দীক্ষা নিতে হবে। তবেই 
তোমার জীবনে উৎসারিত হবে এঁশী প্রেমের অমৃত-নিঝ'র ৷ 

সাধক বিশোয়। খেচরা আগে ছিলেন জ্ঞানবাদী। জ্ঞানদেবেরই 

কুপায় কিছুদিন আগে তিনি রূপান্তরিত হইয়াছেন এক ভক্তি সিদ্ধ 

মহাপুরুষরূপে | 

অচিরে নামদেব বানি গ্রামে, বিশোয়ার কাছে, উপনীত হন। 

সাশ্রুনয়নে মাগেন মহাত্মার কৃপা । 
করজোড়ে মিনতি জানাইয়া কহেন, “বাবা, নিজের আমার 

স্বকৃতি বলতে কিছু নেই। অধম, ছুরাত্মা আমি । সার। জীবন কেটেছে 

দশ্্াবৃত্তি ক'রে । এমন সাহস নেই যে, আপনার কৃপা ভিক্ষা করি। 

দয়াল জ্ঞানদেব আজ পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনার কাছে। কিন্তু বাবা, 
আমার পাপের কলঙ্ক মুছে যাবে তো? পাবো তে! বিঠঠলজীর 
কৃপা-প্রসাদ?” 

ভাবাবিষ্ট বিশোয়া খেচরা ধীর পদে তার দিকে আগাইয়। 

আসেন। তখনি রচনা করেন এক . অভঙ্ | এই সঙ্গীতের ভিতর দিয়া 
নামদেবের প্রশ্নের উত্তর মিলে £ 

__নিষ্ঠাভরে ক'রে যাও শ্্রীভগবানের ধ্যান, পর্ববতপ্রমাণ পাপের 
ভূপও যে তাতে হয় ভন্মীভূত। এই ধ্যানেরই মাধ্যমে সাংসারিক 
জীবনের যত কিছু পাপ কলুষ নিঃশেষে যাবে ধুয়ে মুছে। বিশোয়ার 
বাণী শোন, হে নামদেব, সৌভাগ্যের তোমার থাকবে না সীমা, যদি 
পাও এই ভগবং-সরণির সন্ধান !” _অভঙ ৩। 

নামদেবের দেহ তখন প্রেমভক্তির রসাবেশে ঘন ঘন কম্পিত 

হইতেছে, নয়নে ঝরিতেছে পুলকবারি। নিবেদন করিলেন, “বাবা, 
এ ঈন্ধান ষে তোমাকেই বলে দিতে হবে। তোমার ফুপালাভের জন্তাই 

তো এধানে আজ এমন ক'রে ছুটে আসা ?” 

গীত 
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“ভয় নেই, নামদেব। তোমার অন্তরে আজ ভগবং-প্রেমের যে 
আগুন জ্বলেছে, অচিরে তাতে দগ্ধ হবে যত কিছু অজ্ঞান আর অহঙ্কার ৷ 

নির্মোহ, নিফলক্ক হৃদয়বেদীতে সানন্দে এসে বসবেন বিঠঠলজী । 
বৎস, এ কাজে সাহায্যের জন্য তোমায় আমি দীক্ষা দেব। আশীর্ববাদ 

করছি, তোমার পরম প্রাপ্তি হোক্। 

মহাপুরুষের দীক্ষা ও আশীর্ববাদের ফল ফলিতে দেরী হয় নাই। 
বাসি গ্রামে বসিয়া নামদেব যে সাধনায় ব্রতী হন, তাহা সার্থক 

হইয়া উঠে। বিশোয়ার এক অভঙে ইহার ইঙ্গিত পাই £ 
__বিশোয়া খেচরার কাছ থেকে শোনা যায় আসল তত্ব। তার 

দৃষ্টির সামনে, সার! বিশ্বচরাচরে দীপ্যমান রয়েছেন তার পরম প্রতৃ। 

এ বিশ্বের জলে আর স্থলে, প্রস্তরে আর বৃক্ষ-লতায়, পিপীলিকা 

থেকে সর্ব্বোত্তম জীবের মধ্যে রয়েছেন তিনি ওতপ্রোত। বিশোয়া 

খেচরা করছে ঘোষণা-_সারা বিশ্বই হচ্ছে শ্রীভগবানের মৃত্তি। এই 
উপলব্ধির মহামন্ত্রই দিয়েছে সে নামদেবের কাণে, নামদেবের শিরে 

রেখেছে নিজ হস্তের কল্যাণ পরশ, অপসারিত করেছে তার খগ্ডবোধ, 
টেনে তুলেছে তাকে একীভূত গরম রসসত্তায়। ভাগবত রসের 
আনন্দে উচ্ছল হয়ে বিশোয়া বলছে আজ সবাইকে--প্রভূ জ্বানদেবের 
প্রেমের শিখায় একদিন সে ন্বালিয়ে নিয়েছিল তার সাধন জীবনের 

দীপালোক, সেই আলোকেরই পুণ্য পরশ আজ সে বুলিয়ে দিল ভক্ত 
নামদেবের জীবনে |” __অভঙ ৪। 

প্রেমভক্তির অপরূপ আলোকের দীন্তিতে ভা্বর হইয়া উঠে 

নামদেবের সাধনজীবন। অচিরে চিন্ময় লোকের ছুয়ার তাহার সম্মুখে 

উন্মুক্ত হয়, বিশোয়ার কৃপায় হন আপ্তকাম। ভক্তিসিত্ধ তরুণ 
সাধকের দিব্য দৃষ্টিতে সর্ববত্র স্কুরিত হইতে থাকে শ্ত্রীভগবানের রসময়, 
নয়নাভিরাম রূপ । 

বাসি হইতে ফিরিয়া আসিয়াই নামদের গোরা কুম্হারের কাছে 
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গিয়া উপস্থিত হন। নিবেদন করেন, বিশোয়া খেচরার কৃপা তিনি 
পাইয়াছেন। দীর্ঘ কৃচ্ছ, ব্রত ও সাধনার ফলে লাত করিয়াছেন দিব্য 
অনুভূতি। এবার তিনি বর্ষীয়ান মহাপুরুষ গোরার আশীর্বাদ প্রার্থা। 

ভক্তপ্রবর গোরার রচিত এক অভঙ-গানে এই সাক্ষাতের তথ্য 
পরিবেশিত হইয়াছে £ 

_-ভিক্ত জ্ঞানদেব আর নামদেবের সম্মুখ বলে গোরা একদিন 
পরখ করেছিলেন সাধুদের, যাচাই করেছিলেন তাঁদের অধ্যাত্বজীবনের 
উংকর্ষ। নামর্দেবকে তখন তিনি বলেছিলেন-_কীাচা। ভাগু। কিন্তু 
এবার যখন সে উপনীত হলো! তার কাছে, প্রসন্নতায় ভরে গেল 

গোরার হৃদয় । নামদেবকে বললেন ডেকেঃ_গোরা আর নামদেবে 

নেই কোন প্রভেদ। আরো! জানিয়ে দিলেন নামদেবকে, তার সমগ্র 
সত্তা প্রতিফলিত হয়েছে আয়ত দুটি নয়নে, ভাগবত জীবনের উপলব্ধি 
ঝলমলিয়ে উঠেছে নয়নতারায় ।-_অভঙ ১। 

প্রসন্নোজ্জল হাসি হাসিয়৷ গোর! কুম্হার নামদেবকে বুকে টানিয়া 
নিলেন, দিলেন সাধনপথের নৃতনতর পাথেয়। 

গোরার স্বরচিত একটি অভঙ হইতে প্রমাণিত হয়, ভক্ত নামদেব 

তীহার নিকট হইতেও অধ্যাত্বসাধনার নিগুঢ় নির্দেশ কিছুটা গ্রহণ 

করিয়াছিলেন £ 

_-সাধক গোরা তার কাণ ভরে শুনেছে অনাহত ধ্বনি। সানন্দে 

ঘোষণা করছে সে এই জয়গৌরব। স্বয়ং বেদও পরম গ্রভুর বর্ণনায় 
হয়নি সমর্থ, নিশ্চল হয়ে দীড়িয়ে আছে এই অন্তহীন প্রবাহের 

সম্মুখ । গোরা কুম্হার নামদেবকেস ডেকে বলেছে--ওগো! এসো, এই 
স্রোতে কর স্নান, তৃপ্ত হও দিব্লোকের অমৃত-রসে | অভঙ ৩। 

পন্ধারপুর তক্তসমাজের অগ্রণী সাধকরূপে জ্ঞানদেব তখন 

ুপ্রতিচিত। বিঠঠল ভক্ত সমাজের তিনি অবিসম্বাদিত নেতা। কৃপা 
করিয়! তিনিই সেদিন নামদেবকে বিশোয়া খেচরার কাছে দীক্ষা নিবার 
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জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। নামদেব তাই স্থির করিলেন, এবার 
হইতে স্থায়ীভাবেই পন্ধারপুরের প্রেমভক্তিময় পরিবেশে থ্কিবেন। 

পরমানন্দে দিন কাটিবে জ্ঞানদেবের পবিত্র সঙ্গে । 
ইষ্টমন্ত্র জপ, বিঠঠলজীর নাম কীর্তন আর বৈষ্বীয় দৈন্যের সাধন! 

__জ্ঞানদেবের নির্দেশে এই তিন ধারায় বহিয়া চলে ভক্ত নামদেবের 

সাধনজীবন। 

জ্বানদেবের মহান গ্রন্থ জ্ঞানেশ্ববরী ও অমৃতান্থভব-এর খ্যাতি 

তখন ভারতের দিকে দিকে ছড়াইয়া৷ পড়িয়াছে। পন্ধারপুরের বিঠঠল 

ভক্তদের সাথে মিলিয়া তিনি উৎসারিত করিতেছেন প্রেমভক্তি ও নাম 

কর্তনের রসআ্োত। দিক্পাল ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষরূপে তিনি সর্বত্র 
কীন্তিত। এ সময়ে তাই দেশের নানা স্থান হইতে তাহার আমন্ত্রণ 
আসিতে থাকে । 

তীর্থ দর্শনের জন্য জ্ঞানদেব আগে হইতেই উৎসুক ছিলেন। 

এবার স্থুযোগমত একদিন বাহির হইয়া পড়েন পরিব্রাজনে । সঙ্গে 

চলেন গোরা, বিশোয়া খেচরা, সম্ৎ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ সাধক । 

নামদেবও ছিলেন এই পরিরাজকদের সঙ্গে । ভারতের প্রধান 

তীর্থ ও তপস্তাক্ষেত্রগুলি দর্শনের স্থুযোগ পাইয়া অন্তর তাহার অপার 

তৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদে ভরিয়া উঠে । 
পন্ধারপুরে ফিরিয়া আসার পর জ্ঞানদের বেশীদিন ইহজগতে 

বাস করেন নাই। তাহার তিরোধানের পর হইতে বিঠ্ঠল সমাজের 
নেতারপে চিহ্িত হন ভতক্তশ্রেষ্ঠ নামদেব। এ সময় হুইতে তক্তি- 
আন্দোলন পরিগ্রহ করে নূতন রূপ, নূতন প্রাণশক্তি । 

অদ্ধ শতাবীরও অধিক কাল পন্ধারপুর সাধন কেন্দ্রে অবস্থিত 
থাকিয়া এই সিদ্ধ মহাপুরুষ মহাঁরাষ্ট্রের ভাগবত সমাজকে পরিচালিত 
করিতে থাকেন। 

জ্ঞানদেব ও নামদেব দেশের ভক্তি আন্দোলনকে পরিপুষ্ট করিয়া 
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গিয়াছেন। কিন্তু উভয়ের প্রচারিত ভক্তিবাদের তত্ব ও আদর্ণের 

মধ্যে পার্থক্য অনেকটা ছিল। জ্ঞানদেব তাহার রচনা, উপদেশ ও 

জীবনলীলার মাধ্যমে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি প্রচার করেন, আর নামদেব 

জোর দেন শুদ্ধাভক্তি, নামতত্ব ও নামকীর্তনের উপর । 

নামদেবের আরে! এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে। দাক্ষিণাত্যের 

ভক্তিধর্দ্দে তিনি আণয়ন.করেন এক ব্যাপক সর্বজনীন চেতনা । এই 

চেতনা উদ্বোধিত হওয়ার কলে ভক্তির প্রবাহ ছড়াইয়।৷ পড়ে সমাজের 

সর্বস্তরে | 

জীতিবর্ণ নিরিবশেষে সকল মানুষকেই এই ভক্তি সাধনায় নামদেব 

আহ্বান জানান। এই আহ্বান শুধু মহারাষ্ট্রেই নয়, সারা দক্ষিণ 

ভারতেই সাড়া জাগাইয়! তোলে । 

তখনকার দিনে পন্ধারপুর ছিল মহারাষ্ট্রের দেওগিরি রাজ্যের 
অন্তগতি। নামদেবের অভ্যুদয় কালে এই দেওগিরির রাষ্্ীজীবনে দেখা 
দেয় এক বড় ছর্দৈব। 

১৩০৭ খৃষ্টাব্ধে স্থুলতান আলাউদ্দীন খিলজীর সেনাপতি মালিক 

কাফুর এই রাজা আক্রমণ করেন। খিলঙ্গী বাহিনীর আঘাতে সারা 

দেওগিরি বিপর্ধ্যস্ত হয়, সর্বত্র উঠে তীব্র হাহাকার । 
রাজ! রামদেব রাও বন্দী অবস্থায় দিল্লীতে নীত হন। ছয়মাস কাল 

সেখানে থাকার পর খিলজী সম্রাটের করদ রাজারূপে তিনি দেশে 

ফিরিয়া আসেন। দুশ্চিন্তা ও হতাশায় জর্জরিত রামদেব রাও-এর 

মৃত্যু ঘটে ইহার তিন বংসর পরে। অতঃপর দিল্লীর স্লতান দেওগিরি 
নিজ অধিকারভূক্ত করিয়া নেন। 

রাষ্ট্রীয় জীবনের এই বিপধ্যয় মহারাষ্ট্রের সমাজ-জীবনকেও চঞ্চল 
করিয়। তোলে । সর্বত্র দেখ! দেয় অন্বস্তিঃ ভীতি আর হতাশা । 

এই দুর্যোগের দিনেই নামদেবের আবির্ভাব। তাহার বাক্তিত্ব, 

আর ভাগবত জীবন সাধারণ মানুষের জীবনে বুলাইয়। দেয় সাস্তবনার 
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অমৃত প্রলেপ, সঞ্চারিত করে ভাগবত বিশ্বাসের শক্তি ও উদ্দীপনা । 

মহারাষ্থ্রের পথে প্রান্তিরে, প্রতি জনপদে, গীত হইতে থাকে তাহার 

মধুআঁবী অভঙ সঙ্গীত। 

নামদেব ও তাহার সমকালীন সাধকদের ভক্তি আন্দোলন সম্পর্কে 

মহারাষ্ট্রের ধর্্-সংস্কৃতির গবেষক, অধাপক পটবধ্ধন লিখিতেছেন-__ 

“ভক্তির ছুয়ার এ সাধকেরা৷ সদাই রাখিয়াছিলেন সর্ববজনের জন্য 
উন্মুক্ত । যে-ই একবার ইহার ভিতরে প্রবেশ করিত, অমনি সে 
গৃহীত হইত অন্যতম ভ্রাতারপে ৷ শুধু তাহাই নয়, ভক্ত সাধকরূপেও 
মর্যাদা তাহার অমনি বাড়িয়া যাইত। সন্ত বলিয়া লোকে তাহাকে 

ডাকিত। গরুড়ধবজা, কীর্তন-সামিয়ানা ও পতাকার নীচে দীড়াইয়া, 
করতাল হাতে বিঠঠলজীর নাম একবার উচ্চারণ করিলেই মে চিহিচত 

হইত ভাগ্যবান ভক্তর্ূপে। এই কীর্তনসভার আকাশ বাতাস ছিল 
পরম পবিত্র । সমগ্র স্থানিটিতে বহিয়া যাইত স্বর্গীয় নিঃশ্বাস, আর 

সকলেই ছিল এক পধ্যায়ের। মানুষে মানুষে কোনরূপ তারতম্যের 
ভাব ছিল অচিন্ত্যনীয়। সত্যকার প্রেম, অকৃত্রিম প্রেম, এই ভক্ত- 

গোষ্ঠীর মধ্যে ছিল বিরাজিত-_তাই সেখানে উচ্চ নীচ, ধনী নিধনের 
পার্থক্য করার প্রশ্ন উঠিত না। সবাই ছিল সমধক্মী। 

“বৈষম্যের মনোভাব এখানে ছিল বিলুপ্ত। তাছাড়া, অহঙ্কার 
আভিজাত্য ও এঁতিহোর ভেদবুদ্ধি বা এককেন্দ্রিকত! জীয়াইয়৷ রাখার 
কোন উপায় ছিল না। যে কোন মানুষ-_ত৷ সে দূর্বল, রোগকিই, খজ 

বা অন্ধ যাহাই হোক ন|! কেন--উন্দীপিত হইত প্রবল শক্তিতে । এক 
প্রেম- একই আশা, বিশ্বাস ও প্রেমের উদার স্বপ্ন তাহারা দেখিত। 

ইষ্টদেব বলিয়। সাধারণ ভক্ত মানুষ ধাহারই চরণে নতি জানাক্ ন। 
কেন--তিনি বিঠোবা, দত্াত্রেয় বা নাগনাথ, যিনিই হোন না কেন 
সকলেই ছিল এক, সকলেই ছিল অবিভাজ্য প্রেমের সুত্রে বিধৃত। 
বয়সের পার্থক্য, স্ত্রীপুরুষের ভেদ, জাতি বা বর্ণের গণ্তী ভক্তদের 
এই পবিত্র ক্ষেত্রে কখনে৷ টান! হইত না। প্রেমের আনন্দে, ভগবৎ 

৭৫ 
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সেবার শাস্তি ও পরিতৃপ্তিতে, নৃত্যকীর্তনের আবেশের পশ্চাতে, সদা 

জাগ্রত ছিল একই অগ্নিময় উদ্দীপন।1৮১ 

দাক্ষিণাত্যের ভক্ত সাধকেরা সকলেই নাম কীর্তনের উপর জোর 
দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এইসব সাধকদের মধ্যে নামদেবের প্রচারিত 

নাম-প্রেমের প্রসিদ্ধিই সব চাইতে বেশী। একদিকে ছিল তাহার 
পন্ধারপুরের কীর্তনসভা__-এই সভার মধ্যে দিয়া দিনের পর দিন 
বিস্তারিত হইত নামামুতের ধারা, আর একদিকে এই অমৃত উচ্ছুলিত 

হইয়া উঠিত ভক্ত সাধারণের কণ্ে কণ্ঠে হাদয় গলানো অভঙরাজির 
মধ্য দিয়া। নামের চারণ দিনের পর দিন এমনি ভাবেই উদ্যাপন 
করিতেন তাহার ধণ্ম জীবনের মহান ব্রত। 

নাম-মহিমার কথা নামদেব বার বার তাহার অভঙে গাহিয়াছেন £ 

-_স্বিলস্ত আগুনের লেলিহান শিখা ঝেষ্টন করেছিল পাণ্ডবদের অরণ্য 

কুটির। কিন্তু নামরসের প্রসাদে সেদিন তারা পেয়েছিল পরিত্রাণ। 
পুরাণে রয়েছে লেখা__গোচারণ-রত রাখালের নামের বলে নিষ্কৃতি 
পেয়েছিল আগুনের হাত থেকে, এডিয়েছিল নিশ্চিত মৃত্যু । হম্থুমানকে 

যায়নি দগ্ধ করা, কারণ, সে যে সদাই ডুবে ছিল রামনামে ৷ অগ্নি গ্রাস 
করেনি প্রহ্নাদকে-_ভক্তবীর নামজপে ছিলেন মত্ত। সীতার অন্তরে 

জেগেছিল রঘুনাথের স্মৃতি, তাইতো! অগ্নি তাকে এতটুকু করলো! না 
স্পর্শ। লঙ্কাদহনের ছর্দৈবের মাঝে বিভীষণের প্রাসাদ পেলে রক্ষা, 
কারণ, প্রেম হয়েছিল তার ভগবানের নামের সাথে ।_অভঙ ৫ 

, -খিই নিঃসীম সৃষ্টির মাঝে ঈশ্বর আমার রয়েছেন প্রচ্ছন্ন হয়ে, 
কিন্তু তার নামের ঝুধাকে তো! পারেননি তিনি লুকিয়ে রাখতে । যখনি 
এই নামের তরে হই অধীর, অ-ধরা অমনি এসে দেন ধরা, তার কৃপার 
হয় অপরূপ প্রকাশ ।-_-অভঙ ৬৬। 

১। . মিটিসিজম্ ইন্ মহারাষ্ট্র বেলভালকার রাণাড়ে পৃঃ ২০৯ হুইতে 
উদ্ধত ও অন্থদিত। 

শত 
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পরম প্রভুর জন্য, তাহার নামামৃতের জন্য ভক্ত নামদেব বিবাগী 
হইয়াছেন, ছাড়িয়াছেন তাহার সর্ববন্থ। এই চরম দানের ফলেই যে 
ঘটিয়াছে তাহার পরম প্রাপ্তি! তাই তাহার মধুর অভঙগুলিতে 
নিহিত রহিয়াছে বৈরাগ্য ও ত্যাগ তিতিক্ষার প্রশস্তি। সর্ববন্থ ন 

বিলাইয়। দিলে যে সর্ববময়ের প্রতি সত্যকার প্রেম উপজিত হয়না ; 
হয় না তাহার কৃপারসের বর্ণ। সংসারকে না৷ ছাড়িলে হয় ন৷ 
সংসারের সার গ্রহণ। নামদেব তাই বলিতেছেন £ 

_-হাতে নিয়ে মধুনিত্যন্দী বীণা, কে নিয়ে প্রভুর নাম-সঙ্গীত, 
আমি দাড়াবে গিয়ে তার মন্দিরে । পানাহার করবে! ত্যাগ, করবো 

সদা তার অনুধ্যান। মনের পট থেকে যুছে যাবে পিতামাতা, পত্বী- 

পুজের স্থতি, দেহবোধ যাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে। ওগো+ নামের সমুদ্ধে 

' নামদেব যাবে চিরতরে তলিয়ে 1৮ অভঙ ৭৭। 

--ভাই, সংসারকে বজায় রেখে ঈশ্বরকে কি করে তুমি পাবে ? 
তা যদি হতো; তা'লে সনক হতেন না সর্ববত্যাগী- ঈশ্বর পাগল। 

গৃহস্থীতে থেকেই যদি প্রভু আমার হতেন লভ্য শুক তাহলে বেরিয়ে 
যেতেন না বনে। তাই দেখেই তো নামদেব ছেড়েছে তার আত্ম- 
পরিজন-_সব কিছু । কাঙালের মত কেবলি ছুটে চলেছে পরমপ্রতুর 

পানে ।”_অভঙ ৮৩। 

সর্ববত্যাগী মহাপুরুষ নামদেব। দৈম্ত ও বৈষ্বীয়তার এক মূর্ত 
বিগ্রহ তিনি। তাই তে। দলে দলে মারাঠী নরনারী তাহার কীর্তন 
সভায় যোগ দেয়, তাহার দর্শন মানসে পন্ধারপুরে ভীড় করে। এই 
ভক্ত দর্শনার্থারা সৎ গৃহস্থ । সুস্থ, সুন্দর পরিবেশে, আত্মপরিজনে ঘেরা 

থাকিয়াই তাহারা ঈশ্বরের কৃপা লাভ করিতে চায়। নামদেবের 

কাছে মিনতি জানায়, “প্রভু আপনার বাদী তো! চর ত্যাগের বাণী। 
সে ত্যাগের যোগ্যতা আমাদের কই? অভাগা, হূর্ববল জীবের জন্য 
আপনার কি ব্যবস্থা, তাই বলুন ।” | 

ণখ 
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নামদেবের কতকগ্চলি জনপ্রিয় অভঙে এই ভক্তদের জন্য পথের 
নির্দেশ রহিয়াছে £ 

_যা'ই থাক্ না তোমার বৃত্তি আর কর্ম, প্রভুর দিকে লক্ষ্য 
রেখে সদাই থাকবে স্থির। গ্যাখো, বালক আকাশে ঘুড়ি ওড়ায়, কিন্ত 

হাতে ধরা থাকে শক্ত ডুরি। চোখ ছুটে থাকে নিবদ্ধ ঘুড়ির .দিকে, 
ডুরি নিয়ে ব্যস্ত হবার নেই তার প্রয়োজন । দেখবে এসো” গুজরাটের 

মেয়েদের । শিরে. তাদের সাজানো আছে ঘড়ার পর ঘড়া, হাত 

হুলিয়ে হেঁটে চলেছে অবলীলায়, কিন্তু মন রয়েছে ঘড়ার ওপর । 

স্বৈরিণী নারীর মন বাস! বেঁধেছে তার নাগরের রূপে । তস্বরের শূন্য 
দৃষ্টি সদাই পুড়ে রয়েছে লোকের সোনাদানায়। কৃপণের লোভাতুর 
মন জড়িয়ে আছে তার বিত্ত সঞ্চয়কে। সব মানুষই এমনিভাবে, 

৮তার কর্মের জালে জড়িয়ে থেকেও, অনুধ্যান করতে পারে প্রাণপ্রতভুর 

চরণকমল | __অভঙ ৮৫। 

নামদেব সিদ্ধপুরুষ, পরম কৃপালু তিনি। তাই ভক্ত ও মুক্তিকামী 
মানুষের সঙ্গে আর্ত নরনারীর ভীড় সদাই তাহার ছুয়ারে লাগিয়াই 
আছে। ইহাদের কেহ আসে রোগমুক্তির জন্য, কেহ চায় শোক-দগ্ধ 
হৃদয়ের স্বালার উপশম । ছৃঃখ দারিদ্র্য মোচনের জন্য কেহ জানায় 

আকুল প্রার্থনা । ভক্তি রসাত্মক অভঙের মধ্য দিয়। এই সব তাপিত 
জনগণের জন্য আসে নামদেবের বাণী £ 

_-মানুষ ভুলে যায়--তার এই ব্যাধির স্বালা, সংসারের ছঃখ 
দহন, সৃষ্টি করেছে সে নিজে। তার পাপকর্মই টেনে নামিয়েছে 
তাকে এই রোগশোক ছৃঃখহুর্দশার পঙ্কে। ওগো, ভাবো একবার, 
ষেতিক্ত ফলের বীজ করেছে৷ রোপণ, তাতে কি ক'রে ফলবে মধুর 
রসাল ফল? আকন্দের কুঁড়ি থেকে হয় কি কখনো সুম্বাহছ কদলী 
উদুখলের দণ্ড দিয়ে কি তৈরী হয় ধনুকের বাণ? যতই চূর্ণ কর 
পাথরের পি, জল হবেন! নিষাশিত। ওগো, ভাগ্য বিড়ম্বন! নিয়ে. 
ক্রোধ ক'রে লাভ নেই, বরং ভাবে কৃতকর্মের কথা | অভঙ-৯২ 

প্৮ 
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যে কোন সামাজিক ছুর্ণীতি ও হুড্ৃতির বিরুদ্ধে ভক্ত নামদেবের 
উম্মার সীম! ছিলনা । স্বরচিত সঙ্গীতে তিনি গাহিয়া গিয়াছেন ঃ 

--পরনারীর আকর্ষণে হয়োনা অন্ধ | নামদেব বলে-_এ আকর্ষণ 

আর লোভ এগিয়ে আনবে তোমার নিশ্চিত বিনষ্টি। এই পাপেই 
ভম্মাস্তুর হয়েছিল ধবংস। এরই ফলে চন্দ্র পড়েছিল ক্য়রোগের কবলে, 

ইন্দ্ের দেহে হয়েছিল সহস্র গর্ত ।-_অভঙ ১০২। 
_-নামদেব বল্ছে সাধনকামী সব মানুষকে- শান্ত ও বীতরাগ 

আমরা তখনি হবো, যখন রূপসী নারীর নয়নবাণে আর হবোন! বিদ্ধ। 
আত্মজ্ঞানের পথে চলার কথা তখনি আসবে, যখন দেখা যাবে__ 

ক্রোধ আর প্রেম ছুই-ই হয়েছে তরোহিত, হয়েছি আমরা নিস্তরঙ্গ ৷ 

অহংবোধ বিলুপ্তির কথা যাবে না মুখে আনা, যদি ভেতরকার সত্তাকে 

না ক'রে তুলি শুচিশুভ, অনিন্দনীয় ।৮__-অভঙ ১০৩। 

সাধু সম্তভ এবং যোগী মহাপুরুষদের সম্পর্কে নামদেব কতকগুলি 
জনপ্রিয় সঙ্গীত-পদ রচন! করিয়া গিয়াছেন। সাধনা ও সিদ্ধির প্ররুত 
মূল্যায়ন ইহাতে পাই £ | 

_-“নামদেব বলছে, শোন ভাইসব, অধ্যাত্মজীবনের রজক হচ্ছে 
সাধু সম্তের দল। চৈতন্যোদয়ের সাবান তার৷ লাগায় মানুষের মন- 
বস্ত্রের কাচে ত৷ প্রশান্তি আর স্থিধ্যের ধোপীপাটে, জ্ঞানের নির্মল 
শ্রোতধারায় করে ধৌত। এমনি করে পাপের কলঙ্ক-কালি করে 
তারা নিশ্চিহ।৮ 

_-ধিকৃ সেই রাজারা রা সুর 
সেই বিস্তবিষয় আর পুজ্র কন্ঠায় ধিক্, যার দ্বারা হয়ন। সাধুসেবা। 
ধিক্ সেই জীবনধারায়, যাতে নেই ভগবানের আরাধনা । ধিক্ সেই 
সঙ্গীতে আর বিষ্তায়, ষ! হয় না নিবেদিত প্রাণপ্রভুর নামে । ধিক সেই 
মানর জীবনে, ঘ! হয়নি কেন্দ্রীভূত শ্রীভগবানে ।-_-অভঙ ১০২ । 

--“প্রেম সাগরে ডুবেছেন বলে তিনিই করতে পারেন দাবী, মান 

গর 



ভারতের সাধক 

আর অপমান ধার কাছে হয়েছে সমতুল। বন্ধু আর বৈরী ছই-ই 
ধার চোখে হয়েছে সমান, তিনিই তে। পরমপ্রভুর প্রেমভাজন। ্্ণ 
আর কর্দম যিনি করেন সমজ্ঞান, তাকেই তো৷ বল! যায় সার্থক 
ষোগী। সেই শুদ্ধাত্মা মহাআই ধরেন শোধনের মহাশক্তি। ওগো, 

ত্রিলোক শুচি হয়ে ওঠে তার পুত চরণের স্পর্শে ।-_অভঙ ১১৪। 
নামদেবের মতে, প্রকৃত সাধু তিনিই _ হৃদয়ে ধাহার বাস করেন 

প্রীনিবাস। এই প্রকৃত সাধু শুধু ভগবানকে বুকে ধরিয়া রাখার 
শক্তিই অঞ্জন করেন না, অপরেরবুকেও এই পরম বন্ত সংস্থাপন 
করিতে তিনি সমর্থ। শক্তি আর করুণ- এই ছুইয়েরই এই্বর্ষে 
সাধু থাকেন এঁই্বর্্যবানা। এ সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতার কথাও তিনি 

উল্লেখ করিয়াছেন 
-__ওরে ভাই, তিনিই তো সার্থকনামা৷ সাধু, আশ্রিতকে যিনি 

করাতে পারেন ভগবং-দর্শন। কি ভাগ্যবান এই দীনাতিদীন তক্ত 
নামদেব! সে ষে প্রত্যক্ষ করেছে তার শ্রীভগবানকে 
মাথার মণিরপে । 

নামদেবেব অভঙে, আর তাহার সাধন নির্দেশে ধ্বনিত হইয়াছে 

পরম আশ্বীসের বাণী। দীন ভক্তের জন্য, মুক্তিকামী মানব মাত্রেরই 
জন্য, তিনি উচ্চে তুলিয়া ধরিয়াছেন ভগবানের করুণাঘন সত্তাকে । 
তাই তাহাকে বলিতে শুনি ঃ 

__দিশ্বরোপলান্ধর শক্তি মহা কল্যাণময়, আর এ শস্তি হচ্ছে 
শ্রীভগবানেরই দান। করুণাময় নিজে থেকেই যে এসেছেন এগিয়ে, 
'যুগিয়েছেন ছূর্ববল মানবকে তার উত্তরণের সামর্থ। নির্জন গহন 
বনে গোমাতা! প্রসব করে বাঁছুরকে, কিন্তু কে ঠেলে দেয় নবজাতককে 

তার মাতৃম্তন্ের দিকে? ভূজঙ্গ-শিশুকে কে শেখায় দংশন করার 
কৌশল? মোগর! পুষ্প অবলীলায় সোজ। হয়ে দাড়িয়ে থাকে তার 
লতার ওপর, কে তাকে বলে,-_-ওগো» বিতরণ কর তোমার বুকের 

| এ 



মাছে . 

সৌগন্ধ? মাকাল লতার শেকড়ে সেচন কর হঞ্ধ আর মধু, কিন্ত কল 

তার থাকবে তেমনি তিক্ত । ইক্ষুকে যতই কাটো খণ্ড খণ্ড ক'রে, 
যতই করো! চর্ববণ, মধুর স্বাদ তার থাক্বে অব্যাহত। তাইতো 
নামদেব বলছে--এমনিভাবে সহজাত হয়ে রয়েছে মানুষের ঈশ্বর- 
লাভের শক্তি, এই শক্তিবলেই সে লাভ করবে তার পরম প্রভুকে।' 
»অভঙ ১৩৫ । 

ভক্তিরসের সমৃদ্ধি, আবেগধন্মিত। ও আন্তরিকতায় দাক্ষিণাত্যের 
ভক্তেদের অভ ভরপুর । সমকালীন ধর্মান্দোলন ও সমাজ জীবনকে 
এগুলি গভীরভাবে নাড়। দিয়াছিল। এই সর্ববজনপ্রিয় কাব্যসঙ্গীতের 

সংবেদন ও সাধন-ইঙ্গিত বহু মানুষের হৃদয়ে জাগাইয়া তুলিয়াছিল 
অমৃতময় জীবনের আকাজিঙ্ষা। ৷ 

মারাঠী অভঙ-রচয়িতাদের মধ্যে সর্ব প্রথমে প্রসিদ্ধি লাভ করেন 
জ্ঞানদেব। তারপর ভক্ত নামদেব। মনীষা! ও জ্ঞানোজ্জরলা বুদ্ধির দিক 
দিয়া জ্ঞানদেব উচ্চতর স্তরের হইলেও পদকর্তা হিসাবে নামদেবই 
হন বেশী জনপ্রিয় । অন্তরের আকুতি, আত্মনিবেদন ও প্রসাদগুণে 

তাহার অভঙসমূহ ভরপূর। অল্পকাল মধ্যে মারাঠার দিকে দিকে 
এগুলি ছড়াইয়া পড়ে। 

এই অমূল্য সঙ্গীতের ৮০টি পদ শিখদের স্ুপ্রসিদ্ধ গ্রস্থ-সাহিবে 
পরম সমাদরে স্থান পাইয়াছে। পরবর্তীকালে প্রকাশিত, গুজরাটের 
সর্বজনশ্রদ্ধেয় সাধক, নরসী মেহতার হরমাল! গ্রন্থেও নামদেবের 

জীবন কাহিনী ও রচনার পরিচয় পাই। তুকারাম ছাড়া মহারাষ্ট্রের 
অভঙরচয়িতাদের মধ্যে নামদেবের সমকক্ষ আর কেহ ছিলেন না । 

দক্ষিণ ভারতের ভক্তিসাধনার ইতিহাসে হই নামদেবের আবি9্াব 
ঘটিয়াছিল। ফলে আসল নামদেবের, অর্থাৎ দরজী-তনয় মহাত্মা 
নামদেবের অভঙঙ-পদের সন্কলন ছুরহ হইয়াছে । এ সম্পর্কে যুক্তি ও 
তথ্যাদি উপস্থাপিত করিয়া অধ্যাপক আর, ডি রাপাড়ে লিখিতেছেন ঃ 

তাঃ সাঃ (৬)৩ ৮১ 



তারতের সাধক 

“মহাত্ম। নামদেবের অভঙ্ের প্রামাণিক সংগ্রহকাধ্য আজ অবধি 

সম্ভব হয় নাই। দরজী নামদেব ও ব্রাহ্মণ নামদেব এই ছুই জনেরই 
অভঙ কালক্রমে মিশিয়া যাওয়ার ফলে এই কাজের সাফল্য নুদূর- 
পরাহত হইয়। রহিয়াছে । ছুই জনের অভঙ পুথক করার একমাত্র 

চিহু, ব্রাহ্মণ নামদেবের রচনার শেষে রহিয়াছে__“বিষুদাসনামা” এই 
ভণিতা। এ নামেই প্রতি ক্ষেত্রে পদকর্তা তাহার আত্মপরিচয় ঘোষণ! 
করিয়াছেন। এই ব্রাহ্মণ বংশীয় নামদেব কিন্তু আমাদের আলোচ্য 
ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষের, আসল নামদেবের ছুই শত বৎসর পরে 
আবিভূর্ত হন। স্বভাবতই পূর্ববন্ূরী মহাত্মা নামদেবের অভঙ হইতে 
নিজের অভঙের পার্থক্য বজায় রাখার জন্য তিনি ব্যগ্র ছিলেন, তাই 
“বিষুদাসনামা? ভণিতায় এগুলি চিহ্নিত করেন । 

“পূর্ববর্তী নামদেব অর্থাৎ আমাদের আলোচ্য মহাত্মা বদিই 
কখনো নিজেকে “বিষুদাসনামা বলিয়া! অভিহিত করিয়া থাকেন, তবে 

তাহ! করিয়াছেন নিজেকে ভগবান বিষ্ণুর ভক্ত ও দাসরূপে পরিচিত 

করার জন্ত। আর পরবস্তাকালের ব্রান্মণ-নামদেব “বিষুদাসনামা? 
কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন শুধু একটা উপাধি চিহ্ছরূপে। উভয়ের 
মধ্যে আরো কয়েকটি পার্থক্যজ্ঞপক বিশেষত্ব রহিয়াছে । ভাবের 
সমৃদ্ধি, ভাষার প্রাচীনত্ব এবং অন্যান্ত বৈশিষ্ট্যের কথা৷ বিচার বিবেচন৷ 

করিয়৷ দেখিলে আমাদের আসল নামদেবের প্রামাণিক অভঙসমূহের 
সম্ধলন হয়তো শীঘ্রই একদিন সম্ভব হইয়া উঠিবে 1”১ 

জ্ঞানদেবের তিরোধানের পর প্রায় অর্ধ শতা্বী কাল নামদেব 
পন্ধারপুরের ভক্ত সমাজের নেতৃত্ব করেন। এই দীর্ঘ অময়ে বন্থ 
সুযুক্ষু নরনারী তাহার আশ্রয় লাভে ধন্ত হয়। সমকালীন বিশিষ্ট 

সাধকেরাও এই মহাত্মার সাম্সিধ্য লাভের জন্য আসিতেন, লাভ 
করিতেন নান৷ মূল্যবান সাধন-নির্দেশ। 

[১ হিস্টরী অব. ইত্ডিযান ফিলসফি £ বেলভালকর ; রাপাড়ে ; ভল্যু-* 
পু) ১৮৭--১৮৮ ) 
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নামদেব 

ভক্ত সম্বং ছিলেন বাগানের মালী। নিম়শ্রেণীর ঘরে তাঁহার জন্ম । 

মীরাজের কাছে, অরণর্গায়ে তাহার বাসস্থান। কাজ কর্মের তাহার 

অন্ত নাই-_চাষ, জলসেচন, অনেক কিছু করিতে হয়। বাগানের 

সেবায় এতটুকও ক্রটি হইবার যে! নাই। কিন্তু সারা দিনের এত 
কাজের সঙ্গে সদাই জড়ানো থাকে পরম প্রভুর মধুর স্মৃতি। সমস্ত 
কিছুতেই ভক্তপ্রবর সম্বং দেখিতে পান তাহারই ছায়া। পরমানন্দে 
করেন ইঞ্টের অনুধ্যান। 

সেদিন আপনমনে কাজ করিতেছেন, হঠাৎ দেখিলেন, বাগানের 

সম্মুখ দিবা জ্ঞানদেব ও নামদেব পদত্রজে কোথায় চলিয়াছেন। বড় 

অপ্রত্যাশিত ছুই মহাত্মার এই দর্শন ! 

ভক্ত সম্বতের প্রাণে তখনি জাগিয়া উঠিল অভূতপূর্ব আনন্দের 
আবেশ । গভীর ইট্টধ্যানে তিনি মগ্ন হইয়। পড়িলেন। এই দিন যে 
অতীন্ডরিয় দর্শন ভাগ্যে ঘটে, তাহা তাহার সাধন জীবনকে রূপান্তরিত 

করে। উন্মোচন করে অধ্যাকলোকের সিংহদ্বার । 

ইহার পর হইতেই তিনি জ্ঞানদেব ও নামদেবের ভক্তিধর্মের 
আন্দোলনের সহিত যুক্ত হইয়া পড়েন-। 

অল্প বয়সেই জ্ঞানদেবের তিরোধান ঘটে, তাই তাহার সান্নিধ্য 

সম্বং বেশী দিন পান নাই। ফলে নামদেবের সাথেই গড়িয়া উঠে 
তাহার আত্মিক জীবনের গভীর যোগাযোগ । 

নামদেবের নামপ্রচারের ব্রত উদ্যাপনে সম্বং মালীর সহায়তা 
অনেক দিক দিয়া কার্যাকরী হইয়াছিল । ' ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে এই জনপ্রিয় 

সাধকের জীবনদীপ নিভিয়। যায়। 

মহারাষ্ট্রের সাধিকা৷ এবং ভক্তি-রসাত্মক অভঙ-রচয়িত্রীদের মধ্যে 

জনাবাঈ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। জ্ঞানদেবের 

তশ্বী মুক্তাবাঈ ছাড়।৷ আর কেহ সাধন! ও কবিদ্বের ক্ষেতে এমন সাফল্য 
দেখাইতে পারেন নাই 
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প্রথম জীবনে এই জনাবাই নামদেবের পিত। দামাশেটের গৃহে 
পরিচারিকারূপে নিধুক্ত হন। উত্তরকালে নামদেবের আশ্রয় তিনি লাভ 
করেন, সাধন জীবনে হন আপ্তকাম । 

ভক্তিসাধনার মূল কথা! আত্মনিবেদন। কিন্তু অহমিকা দূর ন! 

হইলে, দেহবৃদ্ধি তিরোহিত না হইলে তো! তাহা সম্ভব হয় না। চরম 
ত্যাগ তিতিক্ষ৷ ও আত্মবিনুপ্তির মধ্য দিয়াই এই সাধনার ভিত্তি গড়িয়া 
তুলিতে হয়, অন্য কোন পথ নাই। ভক্তকবি জনাবাঈ তাহার অভঙের 

মধ্য দিয়া এই তত্বটিকেই ফুটাইয়া তুলেন। 
তিনি গাহিয়াছেন-_“ভক্তির পথ নয়কো মোটেই সহজ, জ্বলস্ত 

অঙ্গারের কুণ্ড আর নদীর গভীর ছুর্গম তলদেশের সাথেই" চলে 
এ পথের তুলনা । এক মুঠো প্রাণঘাতী বিষ বা স্ুতীক্ষ তরবারির 
ঝকৃবকে ফলার কথা ভাঁবো--আর জেনে রাখো, এমনিতর মারাত্মক 

পথ দিয়ে তোমায় ঢুকতে হবে ভক্তিলোকে ! 

জনাবাঈর রসমধুর অভঙে নামদেবের সাধনজীবনের নানা তথ্য, 
তাহার অলৌকিক শক্তির নান! কাহিনী ছড়ানো আছে। 

নামদেবের কপাতেই যে জনাবাঈর আধ্যাত্মিক জীবন সার্থকতায় 
ভরিয়া উঠিয়াছিল, তাহার রচিত এক অভঙ্ডের মধ্যে সেই স্বীকৃতি 
মিলে 

. __ভাগ্যের আমার সঠ্যই নেই সীমা, পেয়েছি আমি নামের চারণ, 

প্রভু নামদেবের পবিত্র সঙ্গ। আর এই সঙ্গের মাহাক্ম্যে পেয়েছি 
প্রভু বিঠঠলকে । বিয়ের আসরে বরের সাথে বসে বরযাত্রীদের লাভ 
হয় কত স্বাহব ভোজ্য, তেমনি নামদেবের অগ্ুুগামী হয়ে পেয়েছি আমি 

অধ্যাত্মজীবনের পরম ধন।” 

গুরুর অলৌকিক শক্তির এক বিস্ময়কর কাহিনী ভক্ত জনাবাঈ 

পরিবেশন করিয়াছেন £ 
সেবার পন্ধারপুরে তুমুল বর্ষা শুরু হইয়াছে । নদীর ছুই তীর 

ভাসাইয়া ছুটিয়া আসিতেছে প্রচণ্ড বস্তা ৷ গ্রামের লোকের আতঙ্কের 

৮৪ 



নাষদেব 

সীমা নাই। তবে কি উন্মত্ত নদী সার! পন্ধারপুরকেই ভাসাইয়া নিষে। 
নিশ্চিহ হইয়া। যাইবে বিঠোবাজীর পবিত্র মন্দির ! 

এ সঙ্কট সময়ে ভক্তপ্রবর নামদেব আগাইয়া আসিলেন, সকলকে 

অভয় দানে করিলেন আশ্বস্ত ! বিঠঠলজীর মন্দির প্রাঙ্গণ, আর 
নদীর তীরে তীরে শুরু হইল আকাশভেদী নামসঙ্গীত । 

জনাবাঈ তাহার অভঙে লিখিয়াছেন,__ম্ফীতকায়া নদী হুই তীরের 

বু গ্রাম ধ্বংস করিয়৷ ফেলে, কিন্তু পন্ধারপুরের কাছে আসিয়া হঠাৎ 
ধারণ করে শীস্তমৃন্তি। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! নামদেবের নামগানের 
মাহাত্যে সেদিন সার! পন্ধারপুর রক্ষা পায়। 

ভক্তিসিদ্ধ নামদেবের অলৌকিক শক্তির প্রকাশ সম্বন্ধে আরো 
জনশ্রুতি প্রচলিত আছে । 

ভক্ত চোখ। ছিলেন জাতিতে অস্পৃশ্ঠ । সাংলির অন্তর্গত মঙ্গল- 
ভেদা গ্রামে এই পুণ্যাত্মা সাধক বাস করিতেন । জ্ঞানদেব ও নামদেব 
উভয়েরই তিনি পরম অন্তরঙ্গ । এক সময়ে ইহাদের সঙ্গীরূপে 
ভারতের নানা তীর্থেও পরিব্রাজন করিয়া আসেন। উত্তরজীবনে 

নামদেবের সহিত তাহার অধ্যাত্বজীবনের সম্বন্ধ ক্রমে আরো! গভীর 
ইইয়। উঠে। 

চোখার বৃত্তি ছিল রাজমিস্ত্রীগিরি। সারাদিন কঠোর পরিশ্রম 
করিয়া তিনি পরিবারের ভরণপোষণ করিতেন, আর তাহার এই 
কর্মজীবনের আড়ালে সদা বহিয়া চলিত ইষ্টনামের মধু-প্রবাহ | 

মাঝে মাঝে চোখার ডাক পড়িত পন্ধারপুরের ভক্তসমাজে। নৃত্য 
কর্তনের মধ্য দিয়া প্রভু বিঠঠলজীর মন্দির চত্বরে 'তিনি ভক্তি-রসের 
তরঙ্গ তুলিতেন। তারপর ফিরিয়। আসিতেন নিজ গ্রামে । 

হঠাৎ সেবার মঙ্গলভেদায় এক বড় ছুর্ঘটন! ঘটিয়! যায়। কাজ 
করার সময় একটি ছূর্গ প্রাকার ধ্বসিয়া পড়ে এবং উহার নীচে চাঁপা 
পড়িয়া! চোখ! ও ডাহার একদল সহকন্মী প্রাণ হারান। বহু চেষ্টা 
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করিয়াও এই মৃতদেহগুলি উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। ধংসস্ত্প 
অপসারণের পর দেখ! যায়, মৃতদেহগুলি ছিন্নভিন্ন ও গলিত হইয়া 
গিয়াছে । কোন্টি কাহার বুঝিবার উপায় নাই। 

পন্ধারপুরের ভক্তসমাজ পরম ভাগবত চোখার দেহাস্থি পাইবার 
জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাহাদের ইচ্ছা, এ পবিত্র 

অস্থি পদ্ধারপুরেই স্থাপন করিবেন। চোখার ধর্মমজীবনের ম্মারকরূপে 

নিন্মিত হইবে এক রম্য সমাধি-মন্দির ৷ কিন্তু মৃতদেহগুলির যেরূপ 

অবস্থা তাহাতে চোখার দেহাস্থিকে পৃথক করার কোনই উপায় নাই। 

এ এক মহীসঙ্কট | 

নিরুপায় হইয়া ভক্তের! নামদেবের শরণ নিলেন। 

তিনি আশ্বাস দিয়া কহিলেন, “চোখার অস্থি পন্ধারপুরে আন্তে 

চাও তোমরা, এতো৷ অতি উত্তম কথা । আচ্ছা, এগুলে৷ বেছে নেবার 

উপায় আমি বলে দিচ্ছি। গলিত মৃতদেহের হাড়গুলো৷ তুলে একটি 
একটি করে তোমর! কানের কাছে ধরো। যে হাড়টির ভেতর নিরন্তর 
বাজতে শুনবে বিঠলজীর নাম__জীনবে, তা-ই হচ্ছে প্রভুর মহান 
সেবক, নামসিদ্ধ ভক্ত চোখার।* 

নামদেবের কথামত ভক্তের তাড়াতাড়ি মঙ্গলভেদীয় উপস্থিত 
হন। কথিত আছে, এপস্থা অন্ুমরণ করিয়াই চোখার দেহাস্থি তাহার 

চিনিয় নিয়াছিলেন। 

অধ্যাপক আর, ডি, রাণাড়ে এ প্রসঙ্গে লিখিতেছেন £ “এ কাহিনী 

হইতে অনুমান করা যায় যে, ভক্ত চোখার নামপ্রেম তাহার অস্থি 
মজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়াছিল। যদিও তাহার মরদেহে প্রাণের চিহুমাত্র 
ছিলনা, তবুও উহার পঞ্চভৌতিক উপকরণের মধ্যে নিহিত ছিল 
ভগবানের অস্তিত্বের সাক্ষ্য। চোখার এ দেহাস্থি সাড়ন্বরে ভক্তগণ 
পন্ধারপুরে নিয়া! আমেন। বিঠ্ঠল মন্দিরের প্রধান দ্বারের সম্মুখে, 
আনদেবের দেহাস্থির পাশে, উহ! সমাহিত করা হয়» 

মামদেবের পবিত্র জীবনকাহিনীর এক বড় অংশ জুড়িয়া রহিয়াছে 
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তাহার অলৌকিক বিভূতির প্রকাশ। বিশেষ করিয়া ভক্ত সাধিকা 
জনাবাঈর রচনায় ইহা! নানাভাবে কীত্তিত রহিয়াছে। কিন্তু নামদেবের 
সাধন জীবনের সব কিছু সিদ্ধি ও বিভ্ভৃতিকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে 
ভক্তির রসশ্োত। অপরূপ মহিমায় ফুটিয়! উঠিয়াছে তাহার বৈষ্বীয় 
দৈশ্ত ও শরণধর্ম্ম । 

সেদিন গভীর রাত্রে বিঠঠলজীর মন্দির চত্বরে নৃত্য কীর্তন শেষ 
হইয়াছে। বিশ্রাম ও কৃত্যাদি সারিয়া নামদেব ভোজনে বসিলেন। 
সারা দিনের পর তিনি মাহা্য গ্রহণ করেন মাত্র ছুই ট্করা রুটি ও 
সামান্ত একট, দধি। 

ভোজন পাত্রের সম্মুখে বসার সঙ্গে সঙ্গেই কোথা হইতে এক 
কুকুর আসিয়া উপস্থিত । মুহূর্ত মধ্যে নামদেবের রুটি ছুইখানি মুখে 

করিয়া! উহা ছুটিতে শুরু করিল । 
নামদেব তো! মহা বিব্রত ! দধির পান্রটি হাতে নিয়া তখনি ধাবিত 

হইলেন পিছনে পিছনে । ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ আজকাল সর্ববভূতে 
করেন ইষ্টদর্শন। কুকুরের আগমনে তাই উপলব্ধি করিয়াছেন কৃপালু 
ইষ্টদেবেরই আবির্ভাব ! 

গণ্ড বাহিয়া৷ কেবলি ঝরিতেছে অশ্রধারা। কুকুরটির পিছে পিছে 
ছুটিয়া বারবার তিনি মিনতি জানাইতেছেন, “প্রত, কৃপা ক'রে একটু 
থামুন,*স্থির হয়ে ভোজনে বন্থন। এ শুকৃনো রুটি কি ক'রে আপনি 
গলাধঃকরণ করবেন? এই যে দেখুন, আমি নিয়ে এসেছি দই। 
এ দিয়ে ভিজিয়ে রুটি ভোজন করুন |» 

কিন্তু কে কাহার কথ! শোনে? নামদেব যত মিনতি করিতেছেন, 

সারমেয় ততই প্রাণভয়ে দৌডিয়া চলিয়াছে। 
এই প্রেম-মধুর দৃশ্য দেখার জন্য পন্ধারপুরের রাজপথে সেদিন 

ভীড় জমিয়৷ গেল। 

বৈষ্ঞবীয় সাধনার সাফলা নামদেবকে ভক্ত সমান্তের বরণীয় 
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করিয়৷ তোলে। ইঠ্টনিষ্ঠা ও শরপাগতির মধ্য দিয়া মহাবৈষ্ণব খু'জিয়া 
পান প্রাণপ্রভূর জ্যোতিন্ময় লোক, জীবন হয় চির-ভাম্বর ! 

ভক্তত্রেষ্ঠ জ্ঞানদেব পরম স্সেহে একবার তাহাকে অভিহিত করেন 
বিশ্বের আলোকবস্তিকারপে । মহাপুরুষের কথা মিথ্যা৷ হয় নাই__ 
বিশ্বের ভক্তজনের কল্যাণে যে আলোক নামদেব ছড়াইয়া যান, তাহা 
আজে! তাহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। 

১৩৫০ খুষ্টাব্দের এক সন্ধ্যায়, আশী বৎসর বয়সে, এই মহাজীবনে 
চিরিবিরতির যবনিক নামিয়া আসে। 

নামমৃত্তি নামদেব ছিন্ন করেন প্রপঞ্চময় জগতের নাম-রূপময় 
সমস্ত কিছু বন্ধন। সহস্র সহস্র ভক্তের হৃদয়ে দেখ! দেয় শোকের করুণ 
ছায়াপাতি, নয়ন ছাপাইয়া নামে অশ্রর বন্যা । 
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রাত্রির অন্ধকার তখনো অপস্ত হয় নাই, আকাশের দিগন্তে 

তুই চারিটি তারা ম্বল্ জ্বল করিতেছে । কাশীর পথ ঘাট একেবারে 
নীরব নিঙ্জন। এমনি সময়ে বালক রামদত্ত ফুলের সাজি হাতে চুপি 
চুপি পথ চলিতেছে । 

সামনেই পঞ্চগঙ্গ। মহল্লার প্রাচীরঘেরা মস্ত বড় বাগান। এই 

বাগানের ফুলের উপর রামদত্তের ভারি লোভ । ঝোপেঝাড়ের বিচিত্র 

বর্ণের কত ফুল পাপড়ি মেলিয়া থরে থরে ফুটিয়া আছে। সুগন্ধী 

শ্রেণীর মধ্যে রহিয়াছে অজক্র কত বেল, ফুঁই, মল্লিকা» মালতী | 
দেখলেই প্রাণ জুড়াইয়া যায় । 

কোন কোনদিন শেষরাত্রে, কোনদিন ব৷ প্রত্যষের ক্ষীণালোকে 
প্রাচীর ডিডাইয়৷ সে ভিতরে প্রবেশ করে। ফুল তোল! শেষ হইলেই 
তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়ে নিঃশব্ে । 

রোজই গুরুদেবের ভোর বেলাকার পুজায় ফুল চাই প্রচুর। 
বালক রামদত্তই মহা উৎসাহে এ কাজ সম্পন্ন করে। কিন্তু গোপন 
পথে এই বাগানে আসা, ফুল সংগ্রহ করা-_ইহাঁও কম বিপদের কথ! 

নয়। আশ্রমিকের ইতিমধ্যেই কিভাবে যেন টের পাইয়াছে, সে 
প্রায়ই এখানকার ফুল তুলিয়া নেয়। স্বুযোগমত একবার তাহারা 
ধরিতে পারিলে সহজে ছাড়িয়া দিবে ন!। 

সাজি প্রায় ভরিয়া উঠিয়াছে। থাক্, আজ আর নয় । কে হঠাৎ 
দেখিয়। ফেলে, কি বিভ্রাট বাধাইয়া বসে, কে জানে? 

ঘন ঝোপের আড়ালে গা! ঢাক! দিয়া রামদত্ত প্রাচীরের দিকে 
আগাইয়া চলিয়াছে, এমন সময় কাণে আসিল গুরু গন্ভীর কণ্ঠন্বর--- 
“কে হে ওখানে? কে ফুল চুরি করছো? ধীড়াও 1” 

৫০০ 



ভারতের সাধক 

রামদত্ত থতমত খাইয়া যায়। তাই. তো৷। একেবারে ফুলের সাজি 
সহ সে যে ধর! পড়িয়। গিয়াছে। অস্বীকার করিয়া কোন লাভ নাই। 

পলায়নের চেষ্টাও মূর্থতা। হৈ-চৈ শুনিতে পাইলে এই মুহূর্তে 
আশ্রমের ছেলের দল তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিবে। প্রাণ নিয়। আর 

ঘরে ফেরার উপায় থাকিবে না। 

আবার আসে তীক্ষ প্রন্নবাণ, “উত্তর দাও! এ আশ্রমের ফুল 
কেন তুমি চুরি করেছে৷ ?” 

“চুরি? কক্ষণে নয়! দেবতার জন্য সংগ্রহ করেছি এ ফুল» 
নিজের জন্য নয়। একে চুরি বলে না,” খজু ভঙ্গীতে দীড়াইয়। দৃঢম্বরে 
বালক উত্তর দেয়। 

“চমৎকার যুক্তি! অপকার্য্ের সমর্থনে ভাল কথাই বলেছে! । 
এদিকে এসে দীড়াও তে' হে একবার ৮ 

সম্মুখ আসিয়া দাড়াইতেই ভয় বিস্ময় ও সম্ভ্রম রামদন্ত হতবাক্ 
হইয়া গেল! এ কি! এ ষে স্বয়ং স্বামী রাঘবানন্দ মহারাজ তাহার সম্মুখে 
দণ্ডায়মান। সারা ভারতের এক শ্রেষ্ঠ মহাপুরুঘ তিনি। রামানুজ সম্প্র- 
দায়ের অগ্রণী আচার্যা। কাশীধামের সাধক সমাজে তাহার প্রভাব 

প্রতিপত্তির সীম! নাই । কখনো তাহাকে মঠের বাহিরে, লোকলোচনের 

সম্মুধ আসিতে দেখা যায় না। মন্দিরের গর্ভগূহে, আপন ধ্যানাসনে 
বসিয়াই বেশীর ভাগ সময় আতিবাঁহত করেন। তিনি হঠাৎ আজ কেন 
এখানে? আর এমনি হূর্ভাগ্য রামদত্তের, ফুল চয়ন করিতে আসিয়৷ 
শেষটায় মহাত্মার কাছেই হাতে নাতে ধর! পড়িয়৷ গেল! 

জটাজুটসমন্বিত বিশালকায় মুত্তি সম্মুখে পথ আগুলিয়। রহিয়াছে। 
আর বালকের দৃষ্টি নিনিমেষ, মুখে একটি কথাও যোগাইভেছে না। 

দাড়াইয়া আছে চিত্রাপিতের মত। 
সবেমাত্র প্রভাত হইয়াছে। অন্ধকারের মায়াজাল ছিড়িয়! 

দিগন্তে উদ্ভাসিত হইয়াছে স্বণনূর্যা! আলোকরশ্মি ছড়াইয়া পড়িতেছে 

হেমকাস্তি মহাপুরুষের সারা অঙ্গে, তাতাভ জটাজালে। 
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প্রদীপ্ত নয়ন তুইটির দিকে তাকাইতে রামদত্ত আত্মবিস্বৃত হয়, 

চরণতলে লুটাইয়া পড়ে। 
“ওঠ বস, ভয় নেই। এবার বল দেখি, কোথায় তুমি থাকো? 

কার আশ্রয়ে আছো ? কি পাঠাভ্যাস করছে £” 

বালক মৃহুম্ধরে একে একে জ্ঞাপন করে তাহার সমস্ত সংবাদ । 

শিক্ষাগ্ডরুর কাছে আজকাল সে যে স্মৃতির পাঠ নিতেছে, একথাটিও 

গর্বের সহিত জানাইয়া দিতে ভূলে ন1। 

রাঘবানন্দ মহারাজ তাহার কথা নিজ আর একদুষ্টে মুখের 

দিকে চাহিয়। আছেন। 

হঠাৎ রুক্ষম্বরে বলিয়া উঠিলেন, “ওহে, স্মৃতি আর তার ভাত্ত 

টীকা তো তোতার মত খুব মুখস্ত ক'রে যাচ্ছে৷ । তাতে কি ফল হলো ? 
নানা । ওতে তোমার সত্যিকার কলঢাণ আসবে না । শোন, দিনরাত 

কেবল হরিনাম জপ কর, হরির ধ্যানে ডুবে থাকো৷। তোমার আচার্য 

আশ্রমে বসে বসে কি ক'রছেন? এদিকে তার কোন দৃষ্টি নেই কেন ? 

“আজ্দে, শান্ত্রপাঠ কিছুটা এগিয়ে গেলে তারপর দাধন পাবো 

তার কাছে। এখনো সময় হয়নি কিনা ।”-_মাথা চুলকাইয়! সবিনয়ে 

বালক নিবেদন করে । 

“মূর্খ! সময় আর তোমার হবে কবে? এদিকে প্রদীপের তেল 

যে ফুরিয়ে এসেছে ।”-_-কথা কয়টি বলিয়া ফেলিয়াই রাঘবানন্দের 

হুস আসিল। এতিনি কি করিলেন? বালকের আসন্ন মৃত্যুর যে 

র্মন্তদ ছবি তাহার মনশ্চক্ষে ভাসিয়৷ উঠিয়াছে, এভাবে প্রকাশ্যে 
তাহা বলিয়া ফেল৷ তো৷ সঙ্গত হয় নাই। 

মনে বড় পরিতাপ হইল । এবার স্সেহার্র ম্বরে কহিলেন, “বৎস, 

আর এখানে দেরী করে। না। আশ্রমে ফিরে যাও। সবহি হয়তো 
তোমার প্রতীক্ষায় রয়েছেন ।” 

তীক্ষধী বালকের কাণে তখনো বাজিতেছে রাখবানন্দের গন্তীর 

কণ্ঠন্বর- “প্রদীপের তেল যে ফুরিয়ে এসেছে 1» 
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তবে কি রামদত্ের জীবনাবসানের আর দেরী নাই? নির্দিষ্ট 

লগ্নে মৃত্যুর দূত তাহার শিয়রে আসিয়! ঠাড়াইবে ! নির্মম কারে নিবে 
তাহাকে ছিনাইয়া ! হাসি-গান-আলো-আনেন্দ ভর! এই পৃথিবী হইতে 

তাহাকে চিরতরে নিতে হইবে বিদায়? মাতাপিতা, আত্মপরিজন 

বন্ধু বান্ধব ছাড়িয়া কোথায় কোন অনির্দেশ্টয লোকে সে যাইবে, তাহা 

জান। নাই। অজ্ঞাত ভয়ে তাহার অন্তরাত্ম। কাপিয়। উঠিল । 

রাঘবানন্দ শক্তিধর সাধক । কাশীর সবাই জানে, তিনি বাক্সিদ্ধ 

মহাপুকঘ। বাঁমদত্তেব অকাল মৃত্যু সম্বন্ধে যে কথা তিনি উচ্চারণ 

করিলেন, তাহ। তে। কখনে। মিথ্যা হইবে না। 

সাহস সঞ্চয় করিয়া বালক কহিল, “প্রভূ, সবাই জানে, আপনার 

শ্রীমুখ নিঃস্ত বাণী বিফল হবার নয়। আমার আয়ু সম্বন্ধে আপনি 

দিব্দৃষ্টিতে য! দেখেছেন, ত| স্পষ্ট ক'রে বলুন। আমায় আর এড়িয়ে 

যাবেন না। কৃপা করুন।* 

প্রিয়দর্শন বালকের নয়নে অশ্রু, কে আন্তি। রাঘবানন্দের অস্তর 

গলিয়া গেল, ফুটিয়া উঠিল করুণাঘন রূপ । 
স্নেতপূর্ণ স্বরে কহিলেন, “বৎস, তুমি নিশ্চিন্ত মনে আশ্রমে ফিরে 

যাও। আমি বলছি, তোমার কোন ভয় নেই। আর শোন, এখনি 

গিয়ে তোমার আচাধ্যকে সংবাদ দাও, আজই তিনি যেন আমার সঙ্গে 

একবার সাক্ষাৎ করেন ।” 

আন্নপৃিক সকল কথা শুনিয়া, রামদত্তকে সঙ্গে নিয়া, শিক্ষারগ্ডর 

তখনি রাঘবানন্দজীর কাছে আসিয়া উপস্থিত। কহিলেন, “মহারাজ, 
সব কথা শুনে এখনি আপনার কাছে ছুটে এলাম। আপনি ঠিকই 
বলেছেন, রামদত্তের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে । জ্যোতিষী বিষ্ভায় আমার 

দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞত। আছে, তার সাহায্যে আগে থেকেই আমি 
এ তথ্য জেনেছিলাম । কিন্তু এর প্রতিকার করার সাধ্য আমার কই! 
আপনার মত অলৌকিক শক্তি তো আমার নেই। রামদত্ত আমার 
পরম স্লেহভাজল ছাত্র, কুপা করে তার প্রাণ রক্ষা করুন। আমর! 

সহ 
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জানি, আপনি যোগ-বিভূতিসম্পন্ন মহাসাধক। ইচ্ছে করলেই যে কোন 
অঘটন অবলীলায় ঘটাতে পারেন 1» 

ন্মিতহান্তে রাঘবানন্দ কহিলেন, “আচাধ্য, আপনি এতো ব্যাকুল 
হবেন'না। এতে ক'রে অন্ুরোধও আপনাকে জানাতে হবে না। সত্যি 

কথ! বলতে কি, রামদত্ত যে শেষরাত্রে এ বাগানে আসবে, আমার 

মনের মুকুরে আগে থেকেই তার ছায়া পড়েছিল। আমি আদিষ্ট 
হয়েছি তার প্রাণদানের জন্ত। খগ্ডিত-প্রাক্তন এই বালককে আমি 

আবার স্থাপন করবে! নূতন জীবনের পথে। তাছাড়া, আমি যে আরো 
জেনেছি, ঈশ্বর-নির্দিষ্ট এক মহান কর্ম,তাকে সম্পন্ন করতে হবে। 
জনকল্যাণের জন্যই তার বেঁচে থাকা দরকার ।” 

স্মার্ত আচাধ্য আনন্দে উৎফুল্ল হইয়।৷ উঠিলেন। পরম উংসাহে 
তখনি প্রিয় ছাত্র রামদত্তকে ঈপিয়া দিলেন রাঘবানন্দ স্বামীর হাতে। 

পরদিনই এক শুভলগ্নে বালকের সন্ন্যাস দীক্ষা সম্পন্ন হইয়া গেল। 

গুরু নাম দিলেন- রামানন্দ স্বামী । 

কাশীধামে জনশ্র্তি আছে, কয়েক দিনের মধ্যে রামানন্দের 

জীবনে সেই নির্ধারিত মৃত্যুলগ্ন আসিয়া যায়। গুরু তাহার অসামান্য 

ষোগশক্তির বলে মৃত্যুর আঘাতকে প্রতিহত করেন। তারপর তাহার 
আশীর্ববাদে রামানন্দ লাভ করেন সুদীর্ঘ পরমায়ু ও বিপুল কর্মশক্তি। 

রামানন্দী সম্প্রদায়ের মতে, তিনি ১১১ বংসর কাল বাঁচিয়া যান, 
অগণিত মানুষের জীবনে বিস্তারিত করেন ভক্তিধর্মের এষ্বধ্য | 

ভক্তিসাধনার এক শ্রেষ্ঠ সংবাহকরূপে স্বামী রামানন্দ আত্মপ্রকাশ 
করেন, ভক্তি আন্দোলনকে তিনি স্থাপিত করেন উদারতর ভিত্তি ও 

মানবতাবোধের উপর । রামান্ুজীয় ভক্তিতত্ব হইতে যে পরম সম্পদ 

তিনি আহরণ করেন, সমাজ জীবনের সর্বস্তরে অকৃপণ করে তাহ! 

টালিয়। পিয়া যান । 

এই শক্তিধর আচার্যের জীবন ও বাণীতে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে সারা 
ভারতের লক্ষ লক্ষ রামাওয়ৎ সাধক । 

নী 
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মধ্যযুগের অধিকাংশ ভক্তিবাদী ও মরমিয়৷ সাধুসন্ত রামানন্দের 

ভাবধারায় অবগাহন করিয়া ধন্য হন। কবির ছিলেন তাহার সাক্ষাৎ 

শিষ্য । আর ভক্ত কবি তুলসীদাম আবিভূতি হন রামানন্দেরই ভক্তি- 
ধর্মের এক শ্রেষ্ঠ উত্তরসাধকরূপে । নানক, দাহ এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
সাধকের। কেহই রামানন্দের সুদূরপ্রসারী প্রভাবকে অতিক্রম করিতে 
পারেন নাই ! 

দাক্ষিণাত্যের প্রেমভক্তির এতিহ্য বহু দিনের। আড়বার সাধক 

এবং বিশিষ্টাৈতবাদী যামুনাচাধ্য, রামানুজ প্রন্ৃতির মাধ্যমে এই 
ভক্তিরস আবে গাঢ় হয়। পরৰর্তী কালে রামানন্দ এ রসম্রোতকে 

দক্ষিণ হইতে উত্তর ভারতে আনয়ন করেন। আপন ব্যক্তিত্ব ও 

সাধনাশক্তির বলে এই স্তোতকে প্রশস্ততর খাতে করেন সঞ্চালিত, 

দেশের দিকে দিকে ক্রমে তাহ! ছড়াইয়। পড়ে। আজো তাহার সেই 
মহনীয় অনদান সারা ভারতের ধর্ম্মসংস্কৃতির ইতিহাসে স্মরণীয় হহয়। 

আছে। 

প্রয়াগের কাছে, মালকোটে ১২৯৯ খৃষ্টাব্দে রামানন্দ ভূমিষ্ঠ হন। 
পিতা পুণ্যসদন ছিলেন এক নুপগ্ডিত, শুদ্ধদব, গৌরব্রাহ্মণ। মাতার 
নাম সুশীল! দেবী ।১ 

মালকোট পূুর্বেব শৈব ব্রাহ্মণদের বিথ)৩ কেন্দ্ররপে পরিচিত 
ছিল। আচাধ্য রামামুজ একবার শিশ্তগণসহ পরিব্রাজন করিতে 

করিতে এই অঞ্চলে উপনীত হন। শক্তিধর আচার্যা আপন মনীষা ও 
সাধন-শক্তির বলে স্থানীয় ব্রাহ্মণদের স্মমতে আনয়ন করেন। তারপর 
সাড়ম্বরে এখানে এক বিষুবিগ্রহ স্থাপন করিয়া তিনি শ্রীরঙ্গমৈ ফিরিয়। 

যান। রামানুজের পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত এই গ্রামই স্বামী রামানন্দের 

স্পা 

১। আর কে ভাগারকর :_-বৈধণবিঞম, শৈবিজম এয আদার 
রিলিজিয়নস্_-পু; ৯৩-৯৫। 
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প্রিয়দর্শন শিশুকে কোলে পাইয়া জনক-জননীর আনন্দের সীমা 
নাই। ন্নেহভরে তাহার নাম রাখিলেন, রামদত্ত। 

অষ্টমবর্ষে উপনয়ন অনুষ্ঠানের পর হইতেই শুরুহয় রামদত্তের 
শাস্ত্র অধ্যয়ন। অতি অন্ুত তাহার মেধা ও প্রতিভা । শুধু চতুষ্পাঠীর 
পড়ুয়ারাই নয়, অধ্যাপক ও গ্রামের বড় বড় পপ্তিতেরাও বালকের 

কৃতিত্ব দেখিয়া বিষ্ময় মানেন । 

প্রবীণেরা বলেন, “পুণ্যসদন, তুমি সত্যই মহ! ভাগ্যবান । শ্ত্ীবিষ্লুর 
কৃপায় তাই এমন মহা৷ প্রতিভাধর বালককে পুক্ররূপে পেয়েছ । এর 
শিক্ষার য্থাযোগ্য ব্যবস্থা করতে ক্রটি করো না। এখানে না রেখে, 

রামদত্তকে বরং পাঠিয়ে দাও বারাণসীতে। সেখানকার দিকৃপাল 
পণ্ডিতদের কাছে থেকে সে সর্ববশাস্ত্র পরঙ্গম হয়ে উঠুক । এ গ্রামের 
মুখ উজ্জল হো'ক্।» 

পুণ্যসদনের দুই চোখ আনন্দে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। উত্তর দেন, 
“আপনাদের আশীর্বাদ সফল হয়ে উঠুক। কিন্তু কোন্ প্রাণে এখনি 
এই কচি শিশুকে আমর! বারাণসীতে পাঠাবো? আরো কয়েকটা 
সংসর বরং যেতে দিন।" 

রামদত্তের বয়স তখন মাত্র বারো বসর। ইহারই মধ্যে ধর্্- 

শাস্ত্রের বহু হুরূহ পাঁঠ সে মায়ত্ত করিয়াছে, দেখাইতেছে অমানুষিক 

বি্ভাবত্ত। পুণ্যসদন চিন্তা করিলেন, পুজকে আর এই গ্রাম্য 
পরিবেশে রাখা ঠিক নয়। প্রতিভার সম্যক বিকাশের জন্ত উন্নতর 
শিক্ষাক্ষেত্রে এবার তাহার যাওয়া প্রয়োজন । 

তখনকার দিনে বারাণসীধাম ছাড়া এমন স্থান আর কোথায় ? 
ভারতের দিক দিগন্ত হইতে বিখ্যাত আচাধ্য ও শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণের 
এই পুণ্যধামে আসিয়া জড়ো হইতেছেন। অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, বিচার 
ধিতর্ক ও ধর্্মসভার অনুষ্ঠানে এ নগরী সদাই মুখর হইয়া রহিয়াছে। 
পুণ্যসদন পুজকে এখানেই প্রেরণ করিলেন। 

শাস্ত্রের উচ্চতর পাঠ গ্রহণের জঙ্থা রামদত্তকে ভণ্তি কর হয় এক 
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স্মার্ভ আচার্ষের চতুষ্পাঠীতে। এখানে বাস করার কালেই হঠাৎ 
সেদিন রাঘবানন্দজীর সহিত ঘটে তাহার এঁ নাটকীয় সাক্ষাৎ । সম 
গুরুর আশীর্বাদ শিরে ধারণ করিয়া শুরু হয় এই বালক-শিষ্তের 

নৃতনতর সাধনজীবন। 

নবীন শিষ্কের প্রতি রাঘবনন্দজীর স্নেহের অন্ত নাই। আন্তরিক 

যত্বেখ মনের মত করিয়া তিনি তাহাকে গড়িয়া তুলিতে থাকেন। গুরু 
বুঝিয়া! নিয়াছেন, রামানন্দ এক শুদ্ধসত্ব আধার, বিরাট প্রতিশ্রুতি 
নিয়। তিনি আবিভূতি হইয়াছেন। তাই আগ্রহের সহিত বৈষ্ঞবীয় 
শান ও সাধনার নিগুঢ় তত্ব একের পর এক তাহার নিকটে তিনি 
উদ্ঘাটিত করিতে থাকেন। শক্তিমান শিষ্তের জীবনপান্র ভরিয়। 
তোলেন উদার দাক্ষিণ্যে । 

গুরুর এই কৃপার ধারা ধারণ করিতে সাধক রামানন্দও কিন্তু কম 

যোগ্যতা দেখান নাই। একান্ত নিষ্ঠায়, দিনের দিন পর তিনি 
আগাইয়! চলেন আত্মিক সাধনার হুরূহ পথে। 

রাঘবানন্দ শ্্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দিকৃপাল আচার্য, . রামান্থুজের 
বিশিষ্ঠাদ্ৈতবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা। দক্ষিণ দেশ হইতে 
চলিয়া আসিয়া কাশীধামে ভক্তিধর্মের এক নব মধুচক্র 'তিনি রচন। 
করিয়া বসিয়াছেন। এই শিবধামে--বেদান্তী, শৈবপন্থী ও যোগ্ীজন 
অধ্যুষিত এই মহাতীর্ঘে_ আনয়ন করিয়াছেন বৈষ্তবীয় সাধনার 

ভাবপ্রবাহ । ৃ 

এবার রামানন্দকে পাইয়া রাঘবানন্দ স্বামীর অন্তরে মহা উৎসাহ 

জাগিয়া উঠিয়াছে। এই শ্রুতিধর, শক্তিমান নবীন শিষ্ককে তিনি 
নিজের অভিলাষ অনুযায়ী গড়িয়া তুলিবেন। উত্তর ভারতের এক 

শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব আচাধ্যরূপে তাহাকে করিবেন প্রতিষ্টিত। রামানুজীয় 
তত্ব ও ভাবধারা উত্তর ভারতের জব্ধত্র বিস্তারিত করিতে রাখবানন্দ 

বড় ব্গ্র হুইয়াছিলেন! একা সম্পন্ন না হওয়া অবধি অন্তরে ভাহার 

২৭ 
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স্বস্তি নাই। এবার শিষ্য রামানন্দের মধ্যে অভীষ্ট পূরণের এক সুস্পষ্ট 
ইঙ্গিত তিনি দেখিতে পাইয়াছেন। 

দীর্ঘ দিন গত হইয়াছে । রামানন্দ এখন পূর্ণবয়স্ক যুবক । গুরু- 
দেবের কৃপায় সাধনার নানা উচ্চতর উপলবি, শক্তি বিভূতি, তিনি 
লাভ করিয়াছেন । বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের এক মন্্রী ব্যাখ্যাতা হিসাবেও 
প্রসিদ্ধি কম হয় নাই। কাশীর সাধকসমাজে তিনি অর্জন করিয়াছেন, 
অসামান্ঠ জনপ্রিয়তা | 

গুরু হঠাৎ সেদিন একান্তে রামানন্দকে ডাকিয়া কহিলেন, “বৎস, 
শ্রীবিষ্ণুর কৃপায় সাধন ভজনে তুমি অনেকটা এগিয়ে গিয়েছ । তোমার 
এঁকান্তিকতা৷ ও ভক্তিনিষ্ঠা দেখে আমি সন্তোষ লাভ করেছি । কিন্তু 
বৎস, মঠের অভ্যন্তরে বসে, বাঁধা ছকের নিশ্চিন্ত আরামে তো 
সাধকেন্র প্রকৃত পরীক্ষা হয় না !” 

“প্রদ্ভুঃ তৃবে কৃপা ক'রে আদেশ করুন, কি আমায় করতে হবে ।৮ 

“এবার তোমায় পরিব্রাজনে বেরিয়ে পড়তে হবে । চলতে হবে 
অজানা, বন্ধুর পথে । আশ্রমের নিভৃতি আর স্গিগ্ধ তরু-ছায়ায় বসে 
প্রভুজীর নাম জপ.ছো* সাধন ক'রে যাচ্ছো । ফলও ভালই পেয়েছে । 

কিস্তু বাইরে বেরিয়ে, হ'চোট খেয়ে-_-সে নামজপ, সে সাধন ঠিক 
খাকে কি না, তা যে পরখ ক'রে দেখতে হবে । তাছাড়া, বৎস, আদিষ্ট 

এশীকর্্ম রয়েছে তোমার জীবনে । আমি চাই, এই পরিব্রাজনের 
ভেতর দিয়ে সাধারণ মানুষের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ এবার তুমি লাভ কর। 
তাদের ম্মস্তরের অভাব ও দৈন্যকে ভাল ক'রে জানতে শেখো । তাদের 
সৃখছ্ঃখের ভাষা বুঝে নাও |” 

গুরুদেবের আজ্ঞা রামানন্দ শিরোধার্ধ্য ক্রিয়া নিলেন । "চিরে 
এক সাধু জমায়েতের সঙ্গে বাহির হইলেন তীর্থ পর্যটনে | 
কাশ্মীর হইতে কন্যাকুমারিকা, গুজরাট হইতে গঙ্গাসাগর তিনি 

এ সময়ে পরিভ্রমণ করেন । তীর্থ ও সাধুসঙ্গের জন্য ঘুরিয়া বেড়ান 

দেশের দিকে দিকে। 
ভাঃ সাঃ $) ৭ সদ 
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বদরীধামে উপনীত হইয়া রামানন্দ দীর্ঘদিন শ্রীবিষুর ধ্যানে নিমগ্ন 
থাকেন। তারপর সেখান হইতে গঙ্গাধারার কূলে কৃলে পূর্বাঞ্চল 
অভিমুখে তিনি অগ্রসর হন। কথিত আছে, গঙ্গা নদীর মোহনায় 
গঙ্গাসাগর তীর্ঘে উপনীত হওয়ার পর রামানন্দ দিব্যভাবে আবিষ্ট 
হইয়া পড়েন। এই ভাবাবেশের মধ্যেই সেখানকার সাগর উপকূলে 
তিনি আবিষ্কার করেন কপিলমুনির প্রাচীন সাধনপীঠ ৷ স্থানীয় 

জনসাধারণের সহায়তায় অচিরে সেখানে এক ক্ষুদ্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত 
হয়। উত্তরকালে এই পুণ্যময় স্থানই হইয়া উঠে লক্ষ লক্ষ ভক্তের 

দর্শনীয় তীর্থস্থান । 

কয়েক বৎসর পরিব্রাজনের পর স্বামী রামানন্দ আশ্রমে ফিরিয়া 

আসিয়াছেন। গুরু রাঘবানন্দজীর আনন্দের অবধি নাই । রামানন্দ 
তাহার প্রিয়তম শিষ্য প্রতিভার, শাস্ত্রবিদু ও উচ্চ স্তরের সাধক- 
রূপেও সে পরিচিত হইয়৷ উঠিয়াছে। এবার বৃদ্ধ বয়সে তাহারই 
হস্তে আশ্রমের ভার অর্পণ করিয়া গুরু মহারাজ নিশ্চিন্ত হইতে চান। 

45585855740 জ্ঞাপন 

করিলেন আস্তরিক স্নেহাশীষ। 

ন্নানতর্পণ ও পূজাদির শেষে রামানন্দ মন্দিরের অলিদ্দে আসিয়া 
বসিয়াছেন । গুরুর মন আজ বড় প্রসন্ন । সন্সেহে কহিলেন, “বৎস 

রামানন্দ, বহুদিন পরে তুমি মঠে ফিরে এসেছো । আমার ইচ্ছে, আজ 
শ্রীবিষ্তর ভোগরাগের উত্তম আয়োজন হোক্, তোমার রন্ধিত ও 
নিবেদিত বস্ত আশ্রমিকেরা সবাই মিলে প্রসাদ পাক্।৮ 

একে ইষ্টদেবের ভোগ রান্না, তদুপরি গুরুদেব সে প্রসাদ পাইবেন, 

রামানন্দ তো মহাপুলকিত। তখনি পাকশালায় যাওয়ার জন্য উঠিয়া 
দাড়াইলেন। 

রামানুজী সম্পরদায়ে ভোগ. রদ্ধন করা হয় অন্ত নিষ্ঠা সহকারে। 
বাহিরের লোকের স্পর্শদোষ তো দূরের কথা, দৃষ্টিও পর বস্তুর উপর 
৮ 



রামানন্দ 

পড়িতে পারে না । বিন্দুমাত্র ক্রটি ঘটিলে সব কিছু একেবারে নষ্ট 
করিয়া ফেল! হয়। ঠাকুরের ভোগ নিবেদনও এমনি নিষ্ঠার মধ্য দিয়া 
ভক্তেরা সম্পন্ন করেন। 

মঠের পাকশালাটি স্রীমূত্তির সেবার এক পবিত্র কেন্দ্র । আশ্রমের 
সকল সাধুই প্রাণপণে এ স্থানের শুচিতা রক্ষা করেন । 

কয়েকটি সতীর্ঘ রামানন্দকে তেমন মুচক্ষে দেখে না। গুরু তাহাকে 
অতিরিক্ত স্সেহ করেন--ইহা তাহাদের কাছে অসহা। তাছাড়া, গুরু 
যে মনে মনে রামানন্দকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছেন, 
মোহস্তের গদি যে তাহারই হইবে--ইহাও এ বিরুদ্ধবাদীদের অজানা 
নাই । এবার তাহারা দলবদ্ধভাবে আগাইয়া আসে রামানন্দকে 
অপদস্থ করার জঙ্য। 

দলের মুখপাত্র সাধুটি করজোড়ে গুরুদেবকে নিবেদন করেন, 

গুটিকয়েক প্রশ্ন তাকে জিজ্ঞেস করতে চাই | আপনি কৃপা ক'রে এতে 
অনুমতি দিন” 

“বেশ তো, বল কি বলতে চাও তোমরা । উভয়পক্ষের কথা 

শোনবার জন্য আমি আগ্রহ বোধ করছি 1” 

এবার বিরোধীদলের প্রশ্ন ব্িত হয় রামানন্দের উপর । “আচ্ছা 
ভাই, আমাদের শ্রীসম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে শ্রীবিষুণর মহাপ্রসাদ অতি পবিত্র 
বস্ত, নয় কি ?” 

“হ্যা! সম্প্রদায়ের সবারই কাছে এটা স্ুবিদিত |” 
“ভোগ-প্রসাদ রাধতে, আর ইষ্টের কাছে তা নিবেদন করতে যে 

নিয়মনিষ্ঠা পালন করতে হয়, তাও নিশ্চয় তোমার জান! আছে ?” 
“নিশ্চয় ।” ৃ 
“তুমি তো এ কয় বৎসর নানা তীরে নানা জনপদে ঘুরে এলে । 

পরিব্রাজক জীবনে বাস করতে হয়েছে কত অজানা গৃহে, মিশেছে! 

জাতিবর্ণ নির্ধিবশেষে কত লোকের সাথে'। আচ্ছা ভাই, ভোগ- 
৯৪ 
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বাগের : শুচিতা কি তুমি সর্বত্র, সর্ব সময়ে ঠিক রাখতে পেরেছিলে ? 
কোন ম্পর্শদোষ, কোন দৃষ্টিদোষ কখনো কি ঘটেনি 1 গুরুদেবের 
সামনে সত্য কথা বল ।” 

“তা সত্যের খাতিরে বলতে হয়, সে সব দোষ ঘটেছে বইকি। 

অনেক ক্ষেত্রেই ঘটেছে । মঠের বাইরে সব সময় তো আচারগত 

নিয়মনিষ্ঠা রক্ষা করা সম্ভব নয়। তাছাড়া, ছেশায়াছু*য়ি নিয়ে জীবন 
সাধনাকে এতো! বিড়ঘিত করে তোলাই বা কেন? অনেক দিন 

হলো আমি ভাবছি, আমাদের প্রেমভক্তির আদর্শ ও আচরণে 

ঘটেছে এক মর্মান্তিক স্বতঃবিরোধ । এর অবসান ঘটলেই আমি 

খুসী হবে 1” 

“তা”হলে, কি তুমি বলতে চাও-_স্পষ্ট করে বলো 1” 
“বলতে চাই, প্রভূ জগন্নাথকে ভজন৷ করবো, কিন্তু জগন্নাথধামে 

যেমন ক'রে প্রসাদ বিতরণ করা হয়-_নিবিবচারে, ছোয়াছুয়ির কোন 
দোষ না দেখে_তা করবে৷ নাঃ এ নীতিকে আমি মনে করি নিতাস্ত 
অযৌক্তিক 1৮ 

“মনে রেখো রামানন্দ, জগন্নাথ যা! পারেন, আমরা তা পারিনে 
__পারা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। তাই তো আচার্য রামান্ুজ সরে 
এলেন মহাধাম শ্রীক্ষেত্র থেকে 1৮ | 

“আমি জগন্নাথক্ষেত্রের ধারাকেই সর্ধত্র করবো প্রবন্তিত। 
আন্বে সর্ব ভেদবিবাদহীন উদার বৈষণবতা 1» 

“কিস্ত তোমার এ কাজ তো এই মঠে থেকে, সম্প্রদায়ের ভেতরে 
থেকে হতে পারবে নাঃ ভাই ।” 

আচাধ্য রাঘবানম্দ নীরবে এতক্ষণ এ বাদাহুবাদ শুনিতেছিলেন। 
এবার তাহাকে মুখ খুলিতে হইল । কহিলেন, তোমাদের কথা সবই 
আমি শুন্লাম। বৎস, রামানন্দ, তুমি কি সত্যই তোমার এই 
বৈপ্লবিক মতকে জাকড়ে ধরে. থাকতে চাও? এজন্য চরম মুল্য দিতে 
তুমি পশ্চাদৃপদ নও ?” 
১5৩ 



রামানন্ 

দৃঢ় প্রশান্ত কে রামানন্দ উত্তর দেন, “গুরুদেব, যা বলেছি তা 
একাস্তভাবে আমার মনের কথা । ভগবান বাস! বেঁধে আছেন ভক্তদের 

হৃদয়ে হৃদয়ে । ভগবানকে ভালোবাসৃবো, তার ভক্তকে বাস্বো না 

এ তো কখনো হতে পারে না। ভক্ত সমাজকে বিভক্ত করার কথা 

কোন দিনই আমার চিন্তায় স্থান পায় না। প্রভু, এ মতবাদ অনেক 
আগে থেকেই অমার অন্তরে জেগেছিলো । পরিব্রাজনের এ কয়টি 
বৎসরে তা আরো দৃঢ় হয়েছে । মঠের বাইরে গিয়ে, বৃহত্বর জগতকে-_ 
মানব সমাজকে; আমি নিবিড় করে দেখতে পেয়েছি । আর তাকে 

দেখেছি সমকালীন সমাজ, ধর্ম ও ইতিহাসের আলোতে 1” 

রাঘবানন্দ মহারাজ আপন মনে কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া নিলেন। 

তারপর কহিলেন, “শোন তোমরা । আমি আমার চরম সিদ্ধান্ত স্থির 

করে ফেলেছি । এতকাল ধরে গুরুপরম্পরাক্রমে যে আদর্শ যে 

আচার নিয়ম এ মগ্ডলীতে চলে আসছে, তার ব্যতিক্রম করার কোন 

সাধ্য আমার নেই। তা পুর্ব চলতে থাকবে । তবে একথাও 

্বীকার করবো, রামানন্দ যা বল্ছে তার পেছনে রয়েছে তার নিজের 
বিশ্বাস ও উপলব্ধ সত্য । ভক্তিপ্রেম সাধনার গভীরে প্রবেশ ক'রেই 

সে একথা বলতে পেরেছে । তাই আমি নিজে থেকেই তাকে মুক্তি 
দিচ্ছি সম্প্রদায়ের গণ্ডী থেকে 1” ্ 

নতজানু হইয়। রামানন্দ আচার্য্ের চরণধূলি গ্রহণ করিলেন । 
বিরুদ্ধবাদী সতীর্ঘের দল চিত্রাপিতের মত দণ্ডায়মান, কাহারো মুখে 

কোন কথা সরিতেছে না। 

প্রিয়তম শিষ্যকে আশীষ জানাইয়া রাঘবানন্দ মহারাজ কহিলেন, 
“বৎস, তুমি তোমার উপলব্ধ সত্যকেই অবলম্বন করে থাকো । আমি 
অনুমতি দিচ্ছি, তুমি তোমার নিজস্ব পথ ধরে এগিয়ে যাও, প্রতিষ্ঠা 
ক'র নুতন মণ্ডলীর। নূতন যুগের নূতন ভাবধারার সাথে সামঞ্জস্য 
রেখে প্রেমতক্তির বাণী তুমি শোনাও। আশীবর্বাদ করি, অগণিত 
মানুষের কল্যাণ হোক তোমার মাধ্যমে 1” 
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ভারতের সাধক 

গুরু ও গুরুতভ্রাতাদের কাছে বিদায় নিয়া সেই দিনই রামানম্ৰ 
আশ্রম ত্যাগ করিয়! গেলেন। 

সেদিনকার আদর্শ-সংঘাত ও রামানন্দ কর্তক মঠ ও মগুলী 

পরিত্যাগ সারা উত্তর ভারতের ধন্ম্জীবনের ইতিহাসে এমন এক 
বিপ্লবের সুচনা করে যাহার তুলনা খু'জিয়৷ পাওয়া কঠিন । এ বিপ্লবের 

প্রভাব শুধু রামানন্দের অনুবর্তাঁ শিষ্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই, 
সারা ভারতের জনসমাজে তাহা ছড়াইয়া পড়ে । তাহার আদর্শ ও 
উদার মতবাদ জনগণের শিক্ষা দীক্ষা ও বিশ্বাসকে ক্রমে উজ্জীবিত 
করিয়া তোলে । 

গুরুর নির্দেশ রামানন্দ মানিয়া নেন। অচিরে রামাওয়ৎ নামে 

এক নূতন ভক্তিবাদী সম্প্রদায় তিনি গঠন করিয়। তোলেন । তাহার 
নামানুসারে এই সম্প্রদায়ের লোকের! রামানন্দী বলিয়াও অভিহিত 
হইতে থাকে ।”১ | 

সম্প্রদায়ের গণ্ডী চিরতরে ছিন্ন করিয়া স্বামী রামানন্দ বাহির হইয়া 
পড়িয়াছেন। এবার আর তাহার নিজত্ব মতবাদ প্রচারের পথে কোন 
বাধা নাই। শুধু কাশীতেই নয় ভারতের নানা তীর্থে ঘুরিয়৷ ঘুরিয়া 
এই নব ধর্মান্দোলনকে তিনি প্রাণবস্ত করিয়া তোলেন । 

সাধন সম্পর্কে রামানন্দ সর্বাধিক জোর দেন ত্যাগ বৈরাগ্যের 
উপর, জাগতিক সমস্ত কিছু সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পরিহার করিয়া নিজে 
হন সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী । এই বৈরাগ্য ও কৃচ্ছুসাধনকে ভিত্তি করিয়াই 

তাহার অনুগামীদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে চারি শ্রেণীর নাগা সাধু। 
উত্তর ভারতের ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনে এই সাধুদের 
অবদানের গুরুত্ব অপরিসীম । 

রামানন্দ অসাধারণ শান্ত্রবিদি। তাই প্রথম হইতেই শান্ত্রসাগর 
মন্থন করিয়া নিজের মতের পরিপোষক তথ্য ও যুক্তি সংগ্রহ করিতে 

১ জর্জ, এ, শ্রীয়ারসম £ এন্সাইক্লেপিউয়া অব রিলিজিয়ন আযাও 
এখিকৃস্--তলুযু-১০, পৃঃ ৫৭০ 
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রামানন। 

থাকেন। একাজে একান্তভাবে নিয়োজিত করেন তাহার অসামান্য 

প্রতিভা ও কর্মশক্তি । 

শান্ত্রবাক্য উদ্ধত করিয়া নবীন আচার্য্য ঘোষণা করেন, __যে ভক্ত 
ভগবানের শরণ নেয়, তাহার সেবায় আত্মনিয়োগ ক'রে, জাতিভেদ 

মানিয়া চলার প্রয়োজন তাহার নাই । আরো তিনি দেন নির্দেশ, 
যে তাহার সম্প্রদায়ের আদর্শ ও মতবাদ গ্রহণ করিবে, জাতিবর্ণ- 
নিবিবশেষে সে-ই লাভ করিবে একত্রে পান ভোজন করার অধিকার । 

ভগবানের সেবাপুজা! একই বিধি অনুযায়ী যাহারা সম্পন্ন করে, একই 
সামাজিক মর্য্যাদ! তাহাদের | 

শ্রীসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ আচার্য্য, রামাহুজ সাধারণ ভক্তদের জদ্য 
বহু কঠোর আচার-আচরণ ও নিয়ম শৃঙ্খলার প্রবর্তন করিয়াছিলেন । 

রামানন্দ তাহার অনেক কিছু পরিবন্তিত করিলেন । ধর্মসাধনার দুয়ার 

মানুষের জন্য করিয়৷ দিলেন উন্মুক্ত ।১ 

তাহার সেদিনকার পৌরুষদৃপ্ত কণ্ঠের ঘোষণা জনমনে আনিয়া 
দেয় নৃতন'সাহস ও নূতন আশার আলোক-সহ্কেত। 

ফলে অবজ্ঞাত, লাঞ্ছিত, সমাজের নীচেকার মানুষ জাগিয়া উঠে 
অপূর্ধব আত্মপ্রত্যয়ের শক্তিতে ৷ সে ভাবিতে শিখে; _ঈশ্বরীয় কুপা ও 
জ্ঞানের আলোকচ্ছটা মানুষকে ' আনিয়া দিবে সর্ধ্বাঙ্গীন মুক্তি, 
সমাজ জীবনের বন্ধন ও নিম্পেষণ এড়াইয়া সে এবার বাঁচিবে 

ভগবৎ-প্রেমে স্বামী রামানন্দের সর্ধ্বসত্ত! ছিল পরিপ্লাবিত । তেমনি 

ভগবানের সৃষ্ট জীবের প্রতি, সবর্ব মানবের প্রতি তাহার প্রেম ও 

করুণার অবধি ছিলন! ৷ সকলেরই জন্য মুক্তির পথ, ভগবৎ-আরাধনার 
পথ তিনি সারা জীবন ভরিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন । 

তাহার নির্দেশিত সাধনার অন্যতম অঙ্গ শ্রীভগবানের নাম জপ । 
এই জপের উপর তিনি সদাই গুরুত্ব আরোপ করিতেন | বলিতেন,-- 

১ ম্যাকলিফ £ হি্রি অব শিখ. রিলিজিয়ন--তলুয ৬, পৃঃ ১০৮ 
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ভারতের সাধক 

হে মুমুক্ষু, ভগবানের নামমন্ত্র নিরস্তর জপ ক'র, তাহাতেই মিলিবে 
পরমা মুক্তি, সিদ্ধ হইবে সব্র্ব অভীষ্ট । 

সমাজ ও ধর্মাচরণের অনাবশ্যক আচার নিয়ম হইতে তাহার 

শিল্কেরা মুক্ত, তাই তাহার! সাধুসমাজে অভিহিত হইতেন “অবধূত' বা 
সর্বপাশমুক্ত সাধকরূপে । 

নিরীশ্বরবাদী বা ভগবৎবিমুখ তাকিকদের দমনে স্বামী রামানন্দের 

উৎসাহের সীম! ছিল না। অসামান্য শান্তরজ্ঞান, ব্যক্তিত্ব ও ধীশক্তি 
নিয়া সর্বক্ষেত্রে ইহাদের তিনি পধু্দস্ত করিতেন। তাই দেখা যায়, 
মধ্যযুগে তাহার এবং তাহার শিষ্যদের প্রত্ব “পে জৈন ও বৌদ্ধ প্রভৃতি 
ধর্মসম্প্রদায়ের কর্মপরিধি অনেকাংশে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছিল। 

পূর্ব্বতন বৈষ্ণব আচাধ্্যগণ হইতে রামানন্দের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য 
নির্ণয় করিতে গিয়া ডাঃ আর, জি, ভাগ্ডারকর লিখিয়াছেন, “হিন্দু 

সমাজের নিয়, অস্ত্যজ শ্রেণীর জন্য সহান্ুৃভীতি হইতেছে বৈষ্ণব ধর্ম্মের 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং এই ধর্ম আন্দোলনের গোড়া হইতেই সোটি 
চোখে পড়ে। কিন্তু প্রাচীন আচার্যেরা ব্রাহ্মণেতর জাতি-বর্ণের 
মানুষকে সাধারণতঃ দাড় করাইয়া রাখিতেন মণ্ডলীর বহিরাঙ্গনে, 
তবে এই সব লোককে নূতন পরিস্থিতি ও ভাবধারার সুযোগ 
স্ববিধা অবশ্যই দান করা হইত । রক্ষণশীল বেদপন্থীরা চাহিতেন, এই 
সব মানুষ তাহাদের নিজস্ব নীচু গণ্ডীর মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াই 
ধর্মকর্ম্ের অনুষ্ঠান করুক এবং জন্ম জন্মাস্তরের অজ্জিত পুণ্যের ফলে 
আবার ব্রাঙ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করুক- তারপর তাহাদের সেই 
নবলব উন্নত জীবনে শুরু হোক মোক্ষের সাধনা | বেষ্কবীয় পন্থা ও 

আদর্শ অনুযায়ী যে কোন সাধারণ নিয় শ্রেণীর মানুষকে মোক্ষলাভের 
অধিকারী বলিয়া গণ্য হইত, কিন্তু রামান্নুজ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ আচার্ষ্যেরা 
বেদভিত্তিক ভক্তিসাধনার ব্যবস্থা দিতেন শুধু উচ্চবর্ণের সাধকের জন্যাই। 
ব্রাঙ্মণ ছাড়া অন্য জাতির জন্য ছিল ভিন্ন ব্যবস্থা ।* 

১ ডাঃ আর, প্রি, ভাগারফর £ বৈষ্ণবিজম্, শৈবিজম্ আযাওড মাইনর 
রিলিজিয়াস্ সিস্টেম্স্ £ পৃঃ ১৩০। 
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রামানন্দ 

রামানন্দ কিন্তু এ ব্যবস্থার আমুল সংস্কার করেন। ব্রাক্ষণ এবং 

নিয়বর্ণের মধ্যে কোন পার্থকাই তিনি রাখেন নাই। এমন কি, শুধু 
বিষ্ণুর উপাসক এবং সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেই যে কোন লোক সবার 
সাথে পঙ্গতে বসিয়া আহারের অধিকার প্রাপ্ত হইত। 

রামানন্দের আর একটি বড় সংস্কারমূলক অবদান-__তাহার নব 
ভক্তিবাদের প্রচারে সাধারণের চলতি ভাষার ব্যবহার ৷ রাধাকৃষ্ণের 

রাগান্্গা ভজনের স্থলে রামসীতার শুচি-শুদ্ধ আরাধনার প্রবর্তনও 

তাহার আচার্য্য জীবনের এক বিশিষ্ট কীত্তি। 

রামানন্দের সাধনা ও দার্শনিক তত্বের মূল কথা-_ভগবৎ-প্রেম । 

পুরুষ বা নারী” ব্রাহ্মণ বা অন্ত্যজ, যে কোন ধরণের ভক্তই হোক্ ন৷ 
কেন, ভগবানের দৃষ্টিতে সকলেই সমান । রামানন্দী সম্প্রদায়ে তাই 
তাহাদের সমান অধিকার দেওয়া হয়। 

ভগবানের ভক্তসমাজ মানেই এমন এক সব্র্বজনীন ভ্রাতৃসমাজ 

যেখানে ভেদ বিভেদের গণ্তী রচনার প্রশ্ন আসে না । তাই সকলেরই 
জন্য তাহার রামাওয়ৎ সম্প্রদায়ের দুয়ার থাকে সদা উন্মুক্ত 

শ্রীবৈষ্চবদের মত রামানন্দ শুধু ব্রাহ্মণদেরই আচার্যের পদে 
নিয়োজিত করেন নাই, অক্রাহ্ষণদেরও তিনি সাদর আহ্বান জানান 
প্রেমভক্তি-ধর্ম্মের প্রচারে । সেদিনকার সংরক্ষণশীল সমাজের সম্মুখে 

দাড়াইয়া ধ্বনিত করেন উদার আশ্বাসের বাণী-_ 
জাতি পাতি পুছই নহি কোই । 
হরিকো ভজই সো হরিকো হোই । 

__-ওরে ভাই, প্রশ্ন করোনা কাউকে জাতি নিয়ে, জানতে চেয়োনা 

কোন্ পংক্তিতে বসে সেখায়। হরিকে যে করবে ভজন, সেই হয়ে 
ঘাবে হরির আত্মজন । 

১ কালক্রমে রামাওয়ৎদের মধ্যে এই উদার সমাজবোধের অভাব ঘটে: 
॥বং জাতিগত ভেদবৈষম্য আবার মাথ! তুলিয়! ঈীড়ায় | .. 
টু ১৬৬ 



ভারতের সাধক 

রামানন্দের উপাস্ঠ ও ইঞ্টদেব এই হরির স্বরূপ কি? কে তিনি? 
বিষ্ুতুর অবতার, রামায়ণ মহাকাব্যের আদর্শ নায়ক, পুতচরিত 

'রামচন্দ্রই রামানন্দের ইষ্ট। এই পরমপুরুষই রামাওয়ৎ পন্থীদের 

সাধনার ধন'। রামমন্ত্র আর রাম-ভজনের মধ্য দিয়াই সে যুগের 
অগণিত আশ্রিত ভক্ত ও সাধকের জীবনে আচার্য রামানন্দ 

আনিয়াছিলেন অপূর্ব রূপাস্তর | 
আজিও রামাওয়ৎ সম্প্রদায়ে প্রচলিত প্রথার অনুকরণে উত্তর 

ভারতের জনসাধারণ “রাম রাম" “জয় রাম? বা “সীয়া রাম” বলিয়া 

পরস্পরকে অভিবাদন জানায়, সৌজগ্য প্রকাশ করে । 

রামানন্দের সংস্কারপন্থী মন, উদার সমাজবোধ ও শ্রীরা মচন্দ্রের 
উপাসন! প্রবর্তনের পিছনে দেশের সমকালীন ইতিহাসের প্রভাব 
বেশ কিছুটা রহিয়াছে । 

চৌদ্দ শতকের অধিকাংশ কাল এই আচার্য্য জীবিত ছিলেন। 
'খিলজি বংশের শেষ সুলতানদের রাজত্ব তিনি দেখিয়াছেন, তুঘলক 
সৃলতানদের সকলেরই শাসনকালের অভিজ্ঞতা তাহার জীবনে আছে । 

আলাউদ্দীন যখন চিতোর আক্রমণ করেন, রামানন্দ স্বামী তখন 
যুবক মাত্র। আর মহম্মদ তুঘলকের পাগলামী ও অত্যাচার যখন 
'জনসাধারণের মনে ভ্রাসের সঞ্চার করিয়াছে তথন তিনি এক প্রবীন 

ভক্ত সাধক, দেশের দিকে দিকে পরিব্রাজন করিয়া বেড়াইতেছেন । 

রামানন্দের যে দীর্ঘ আয়ুফালের কথা শোনা যায় তাহাতে মনে হয়, 
তৈমুরের দিল্লী অধিকার ও নৃশংস হত্যালীলার কাহিনী তাহার কাছে 
আজান! ছিলনা । 

গবেষক শ্রীয়ারসন বলেন, “ইহা! কখনই বিশ্বাস করা যায় না যে, 
তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক ছর্ট্দে ও ছার্দঘশা স্বামী রামানন্দের 
উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে নাই। পরম কৃপালু, মহিমান্িত বীর 
যোদ্ধা! রামচন্দ্রের উপাসনার তত্ব তিনি দেশের জনজীবনের সর্বস্তরে 
“১৬৬ 



রামানন্দ 

বিস্তারিত করেন এবং সে সময়ে সর্ধবত্র উহা যথেষ্ট সমর্থনও পায়-_ 

ইহার কারণ, বিদেশী শাসনের গ্লানি ও লাঞ্ছনা সাধারণ মানুষকে 
এ মহাশক্তিধর উপান্তের দিকে সহজেই আকৃষ্ট করিয়াছিল ।১ 

রামানন্দ ও তাহার প্রধান শিষ্যদের প্রচারিত রামসীতা-তত্ব 

এদেশের ধর্ম ও সমাজ জীবনের এক বৃহত্তর কল্যাণ সাধন করে। 
ত্যাগ বৈরাগ্য, শুচিতা ও সংযমের সঙ্গে তাহার নৃতনতর আন্দোলন 
সবর্ব সমক্ষে তুলিয়া ধরে পৌরাণিক যুগের তেজবীর্য্য, শক্তিমত্তা ও 
আদর্শ চরিত্র । 

পরবত্তী কালে রাধাকৃষ্ণ যুগলভজনের ব্যপদেশে কোন কোন 
ভক্তিবাদী উপদলের মধ্যে অবাঞ্চিত আচার আচরণের প্রাছুর্ভাব দেখা 
দেয়। রামাওয়ৎ সিদ্ধ সাধকদের উচ্চতর তত্ব ও আদর্শের প্রচারে 

তাহাদের কদাচার সে সময়ে অনেকটা কমিয়া আসে । 

রামানন্দের ধর্থীয় আদর্শ ও জীবনদর্শন প্রধানতঃ প্রচারিত হয় 
হিন্দি ভাষার মাধ্যমে । তাহার ভক্ত শিষ্যদের রচনাও প্রকাশিত হয় 

হিন্দি-আশ্রিত নানা উপভাষায় । বামানন্দের নিজের লিখিত উপদেশ 

বা বাণী অতি যৎসামাগ্যই পাওয়া যায়। কিন্ত তাহার শিষ্য সুখানন্দ 
এবং বিশেষ করিয়া অন্যতম উত্তরসাধক কবীরের অজক্র রচনা 
হিন্দিতেই লিখিত । রামানন্দ ও তাহার শিষ্য প্রশিষ্যদের প্রভাবেই 

যে হিন্দি ভাষ! এই্বর্্যমণ্ডিত হয়, সাহিত্যিক ভাষায় পরিণত হয়, 
আজ আর তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। 

হিন্দি সাহিত্যের অত্যুজ্জল রত্ব তুলসীদাস ছিলেন এক বিশিষ্ট 
রামাওয়ৎ সাধক | তাহার অধিকাংশ ভক্তিরসাশ্রিত কাব্য রামানন্দেরই 

শিক্ষার ফলশ্রুতিরূপে আত্মপ্রকাশ করে । কাজেই রামানন্দের 

কাছে ভারতীয় ভক্তিসাধনা ও সাহিত্যের খণ যে কত তাহার পরিমাপ 

করা মহজ নয়। 

১ এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন এগ 'এখিকৃস্-_ভঙ্যু-১০, 
পৃঃ ৫৭০-৭১ | 
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ভারতের সাধক 

আচার্যজীবন শুরু হওয়ার পর একে একে আমিতে থাকে 

রামানন্দের অস্তরজ শিষ্যাদল | ইহাদের মধ্যে রহিয়াছেন ব্রাহ্মণ ও 

অস্পৃশ্য, বিদ্বান ও নিরক্ষর, নারী ও পুরুষ-_সর্বশ্রেণীর মানুষ । 

প্রধান শিষ্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য-_অনস্তানন্দ, সুখানন্দ, স্মুরেশ্বরানন্, 

নরহরিয়ানন্দ, যোগানন্দ, গালভানন্দ, পিপানন্দ, কবীর, ভবানন্দ, 

সেনানন্দ, রইদাস, পদ্মাবতী ও সুরেশ্বরী | 

পদ্মাবতী আর সুরেশ্বরী এই ছুইজন রামানন্দের নারী শিষ্তা ৷ 

তাহার পুরুষ শিষ্যদের মধ্যে কবীর মুসলমান জোলা বংশীয় । ধনানন্দ 
জাতিতে জাঠ, রইদাস চন্ম্কার, সেনানন্দ ক্ষৌরকার ৷ 

আত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে এই শিষ্যের! উন্নত স্থান অধিকার করেন 

এবং এক একটি বিশিষ্ট ভক্তমণ্ডলী ই'হাদের কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া 

উঠে । রামানন্দের এই সব সাক্ষাৎ শিষ্যদের জীবন ও বাণীর মধ্য দিয়া 

ভক্তিধর্মের উচ্ছল রসআ্রোত দেশের সর্বত্র ধীরে ধীরে ছড়াইয়া 
পড়িতে থাকে । 

রামাওয়ৎ সম্প্রদায়ে অনস্তানন্দ এক বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ স্থান অধিকার 
করিয়াছিলেন । স্বামী রামানন্দের তিনি প্রথম শিষ্য | দীক্ষা! গ্রহণের 

পর হইতেই তাহার জীবনে আসে ভক্তিপ্রেমের জোয়ার । যোধগুর 

অঞ্চলে সাধন কুটির স্থাপন করিয়! এই ত্যাগী সাধক রাজ্যের সর্বত্র 
গুরুর সাধনতত্ব ও জীবনাদর্শ প্রচার করিয়া বেড়ান । 

জনশ্রুতি আছে, অনস্তানন্দ অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন । 

তাহার অসামান্য যোগবিভূতির বলে সে-বার এক মৃত যজ্ঞডুমুর বৃক্ষ 

মুগ্তরিত হইয়া উঠে। এই অন্তত দৃশ্য দেখিয়া যোধপুরের মহারাজা 
বিস্ময়বিমূঢ় হন, শক্তিধর মহাত্মার চরণতলে তিনি শরণ নেন। 

ভক্ত কবি সুখানন্দের জীবনে রামানন্দের পবিত্র স্পর্শ উৎসারিত 
করে এঁশী প্রেমের অমৃত নিঝ'র ৷ সুখানন্দের রচিত অজত্র সঙ্গীত, 
১৩৮ 



রামানন্দ 

গাথা ও স্তোত্র পাঠ করিয়া হাজার হাজার নরনারীর জীবন উদ্বুদ্ধ 

হইয়া উঠে। তাহার ভক্তিরসাপ্ল,ত রচনাসমূহ হিন্দি সাহিত্যের অমূল্য 
সম্পদ হইয়া রহিয়াছে । 

ভক্ত কবীর যে নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্য দিয়! আচাধ্য রামানন্দের 

আশ্রয় লাভ করেন, তাহা স্ুবিদিত। রামানন্দের সাধনা ও বাণী এই 
তরুণ মুসলমান জোলার জীবনে আনয়ন করে অপুর্ব রূপাস্তর । 
ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মরমিয়া সাধকরূপে কবীর দাস আত্মপ্রকাশ 
করেন। উত্তর ভারতের জনজীবন ও সাহিত্য দীর্ঘদিন তাহার ব্যক্তিত্ব 
ও রচনা দ্বারা উজ্জীবিত হয় । 

সরেশ্বরানন্দ ও তাহার পত্বী স্রেশ্বরী উভয়েই ছিলেন স্বামী 
রামানন্দের অশেষ কৃপাভাজন । উত্তরকালে বহু সাধকের পথপ্রদর্শক- 
রূপে সুরেশ্বর খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন । তাহার শক্তি-বিভূতির 
নান৷ কাহিনী জনসমাজে প্রচলিত আছে। ূ 

সে-বার জনকয়েক ভক্ত শিষ্যসহ তিনি তীর্থ পর্য্যটনে বাহির 

হইয়াছেন । দীর্ঘ পথ অতিক্রমের পর সবাই অতিশয় ক্লাস্ত। নগরীর 
উপকণ্ঠে সেদিনকার মত বিশ্রামের স্থান নির্বাচন করা হয় । 

এমন সময় একটি স্থানীয় লোক সেখানে আসিয়! আলাপ জুড়িয়া 
দেয়। আগন্তক সদালাগী। তাছাড়া; মাল! তিলকধারী এই বৈষ্ণব 

সাধুদের দর্শন করিয়া সে মহাপুলকিত। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর 
সবিনয়ে প্রস্তাব করিল, “প্রভুরা যখন দয়া করে এখানে এসেছেন, 
এই অধমকে আপনাদের সেবায় একটু লাগতে দিন। কাছেই রয়েছে 
আমার খাবারের দোকান । সেখান থেকে আপনাদের ভোজনের জন্য 

সামোসা, পুরী, তরকারী সব এক্ষুনি গরম গরম ভেজে এনে দিচ্ছি । 

না-ই বা করলেন ।” 
্ধ 
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লোকটির দৈচ্যের সীমা নাই। বৈষ্ণব সেবার জন্য বারবার সে 
অনুনয় করিতেছে, এড়ানো বড় কঠিন। অগত্যা তাহার আনীত 
আহার্ধ্যই ইষ্টদেবকে ভোগ দেওয়া হইল। সকলে ভক্তিভরে সেই 
প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। 

ভোজনের পর বেশ কিছুকাল কাটিয়া গিয়াছে । গুরু স্থরেশ্বরানন্দ 
পাশের প্রকোষ্ঠে নিদ্রার আয়োজন করিতেছেন । এমন সময় শিষ্যেরা। 
উত্তেজিত অবস্থায় সেখানে আসিয়। উপস্থিত । 

দলের মুখপাত্র নিবেদন করিলেন, “গুরুদেব, সর্বনাশ হয়েছে ॥ 
আমরা সবাই আজ এক পাপাত্মার কবলে পড়ে জাত ধর্ন্ম খুইয়েছি 
যে লোকট! এতো যত্ব করে আমাদের ভোজন করালো, আসলে সে 

হচ্ছে এক ঘোর পাষণ্ড । বৈষ্ণব সাধু দেখলেই, কপট ভক্ত সেজে সে 

তাদের ঠকায়। এইসাত্র সে বিদ্রপের সুরে বলে গেল, আমাদের 
খাবারে সে মাংসের কুচি মিশিয়ে দিয়েছিল । আর তা এমনি 

নিপুণভাবে দিয়েছিল যে আমরা টের পাইনি ! এখন উপায় ?” 

স্বরেশ্বরানন্দ কিন্ত নিবিবকার । আত্মপ্রত্যয় ভরা কণ্ঠে ভক্তদের 
কহিলেন, “বৎসগণ, তোমরা বৃথা এতে! চিস্তিত হয়েছো । তোমরা 

যা ভোজন করেছো, তা৷ কি ঠাকুরের প্রসাদ ক'রে খাওনি ? সত্যকার 
ভক্তি ও বিশ্বাস কি তাহ'লে তোমাদের ছিল না ?” 

সবাই একে অস্গের দিকে চাহিতেছেন, কাহারো মুখে কোন কথ 

ফুটিতেছে না । 

এবার সুরেশ্বরানন্দ কহিলেন, “বেশ তো, তা হ'লে তোমরা এক 

কাজ ক'র। যেযা খেয়েছো এখনি বমন ক'রে ফেলো । আমি বলছি, 

যে সব বস্ত তোমাদের পাকস্থলীতে গিয়েছে তা এবার পৃথক পৃথকভাবে 
বেরিয়ে আসবে |” . 

গুরুর সম্মুখে ঈাড়াইয়া একের পর এক শিষ্যেরা বমন করিলেন । 

কুরে দ্র মাংসখণ্ড। সকলের বিস্ময় ও ক্ষোভের দীমা রহিল না। 
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এবার গুরু সুরেশ্বরানন্দের পালা । তিনি কিন্তু মুখবিবর হইতে 
উদঙ্গীরণ করিলেন একরাশ তুলসীপত্র । 

এ দৃশ্ট যেমনি অন্তুত তেমনি অবিশ্বাস্য ! সকলে হতবাক হইয়া 
নিণিমেষে চাহিয়! আছেন । 

স্বরেশ্বরানন্দ সহাস্তে কহিলেন, “তোমরা না জেনে যে অখান্ঠ 

খেয়েছিলে, তা শ্রীগুরুর কৃপায় নিষ্ষাশিত হয়ে গেল । আর আমার 
পাকস্থলী থেকে উঠে-আসা তুলসীপত্রের কথা ভাবছো? বাবা, 
এতে মাশ্চর্ধ্য হবার সত্যই কিছু নেই। অন্তরে যদি কলুষ না৷ থাকে, 
ইঞ্টদেবের ভোগ যদি সত্যকার ভক্তি নিয়ে নিবেদন ক'র, তবে তা 
এমনিতর পবিত্র বস্ততেই রূপাস্তরিত হতে পারে । আজকের এই 
হুর্দেবের ভেতর দিয়ে গুরুশক্তি এই তত্বটিই আমাদের মনে গেঁথে 
দিয়ে গেল ।” 

রামাওয়ৎ মণ্ডলীতে সথরেশ্বরানন্দ আরও এক কারণে স্মরণীয় হইয়া 
আছেন । এই মহাত্মার শিষ্য পরম্পরার মধ্য দিয়াই উত্তরকালে 
আত্মপ্রকাশ করেন অমর ভক্তকবি, তুলসীদাস। 

রামানন্দের আর এক বিশিষ্ট শিষ্য গাংড়োনের রাজপুতবংশীয় 
রাজা পিপাজী। গুরু সকাশে মুযুক্ষু পিপার আগমনের কাহিনীটি 
বড় বিচিত্র । 

যুদ্ধবিগ্রহ, রাজকার্ধ্, আর বিলাসব্যসন নিয়াই বেশী সময় 

পিপাজীর দিন কাটে । কিন্তু তাহার এ রাজসিক জীবনের অন্তরালে 

প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এক গভীর সাত্বিক সংস্কার । তাই স্থযোগ ও ময় 

পাইলেই কুলদেবীর আরাধনায় তাহাকে নিবিষ্ট হইতে দেখা যাঁয়। 
একদিন দেবী প্রত্যাদেশ দেন, “বৎস, কেন বৃথা এমন ক'রে নিজের 

সময় নষ্ট করছো৷। অগৌণে তুমি কাশীধামে চলে যাও । সেখানে 
রামানন্দ স্বামীর সাক্ষাৎ পাবে । তার কাছ থেকে দীক্ষা নাও, তাহলে 
এ জীবনেই লাভ করবে পরমা মুক্তি ।” 
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পিপাজী তাড়াতাড়ি বারাণসীতে রামানন্দের আশ্রমে আসিয়া 

উপস্থিত । করজোড়ে, দৈম্ভভরে কহিলেন, “প্রভূ, ভোগ বিলাস আর 
রাজসিকতার মোহে এতদিন ছিলাম অন্ধ । এবার আমি দেবীর 

কৃপায় আলোকের সন্ধান পেয়েছি । তিনিই শরণ নিতে বলেছেন 
আপনার চরণে । এ অধমের ভার গ্রহণ করুন । দীক্ষা দিয়ে আমায় 

নিয়ে চলুন অভীষ্ট সিদ্ধির পথে |” 

রামানন্দ তাহাকে পরীক্ষা করিতে চান । কহিলেন, “বৎস, নিছক 

ভাবাবেগে তো৷ সত্যবস্ত লাভ হয় না। মর্কট বৈরাগ্য ক'দিন তোমার 

থাকবে, তা কে বলবে? তাছাড়া, তুমি হচ্ছো৷ শাক্তবংশীয় । যুদ্ধ- 

বিগ্রহ নিয়েই সারা জীবন কাটিয়েছো, বিষ্ুণভক্তির রাজ্যে কি ক'রে 
তোমার মন টিকবে, বল ? না, তোমায় আমি দীক্ষা! দেবো! না।৮ 

“প্রভু আপনার কৃপা পেলে পুরানে! জীবনের সমস্ত স্মৃতি নিশ্চয় 
আমি মুছে ফেলতে পারবো । আপনার আদেশে প্রাণ অবধি বিসর্জান 
দিতে রাজি আছি। আমায় কৃপা করুন ।৮ 

আশ্রমের আডিনার এক পাশে রহিয়াছে এক সুগভীর কৃপ। 
সেদিকে অন্ুলি নির্দেশ করিয়া আচার্য্য বলিলেন, “আচ্ছা, দেখবো 

তোমার কথার সত্যতা কতটুকু । এক্ষুনি এ কুয়োর ভেতরে লাফিয়ে 
পড়ো! দেখি !” 

মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া ভক্ত পিপাঁজী সেইদিকে ছুটিয়া গেলেন। 
কুপের মধ্যে ঝাপ দিবেন, ঠিক সে সময়ে রামানন্দের ইঙ্গিতে শিষ্যেরা 

তাহাকে ধরিয়া ফেলিল । 

এবার আচার্য্যের আননে ফুটিয়া উঠিল প্রসন্নমধূর হাসি। কহিলেন, 

“বৎস,তোমায় আমি দীক্ষা দেব। কিন্তু তার আগে এক বৎসর 

এ আশ্রমে বাস ক'রে তোমায় করতে হবে কঠোর তপস্তা 1৮ 
গুরুর এই পরীক্ষায় পিপাজী উত্তীর্ণ হন। দীক্ষান্তে তাহার নূতন 

নামকরণ হয় পিপানন্দ। রাজ্য ও আত্মপরিজন ছাড়িয়া তিনি তপস্যার 

জন্ প্রবিষ্ট হন গহন অরণ্যে । 
১১২ 
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পিপাজীর প্রিয়তম! রাণী, সীতা-সহচরী ছিলেন পরম ভক্তিমতী । 

আচার্য্য রামানন্দের কৃপা তাহার উপরও পতিত হয়। গুরুর আজ্ঞা 
নিয়া স্বামীর সহিত তিনিও বান্প্রস্থে গমন করেন । 

ভক্তমাল ও অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থে রামানন্দের এই শিষ্য-দম্পতির 
ত্যাগবৈরাগ্য ও সিদ্ধ জীবনের নানা কাহিনী বণিত রহিয়াছে । 

রামানন্দের প্রদত্ত মন্ত্র চম্্কার রইদাসের জীবনে ঘটায় অভাবনীয় 

রূপান্তর ৷ বৈরাগ্যের কঠোরতম সাধনায় তিনি ব্রতী হন, এই সঙ্গে 
অবিরাম চলে ইট্টমন্ত্রের জপ ও ইঠ্ধ্যান। এই চর্্মকার সাধকের 

জীবনে যে অমৃত একদিন উপজিত হয়-_-উচ্চ নীচ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় 

শৃদ্র-_সবাইকে তাহা প্রেমভরে তিনি বিতরণ করিয়া যান। 
ভক্তপ্রবর নাভাদাসের রচনায় এই অস্ত্যজ সাধকের অলৌকিক 

বিভৃতির এক কাহিনী পাওয়া যায় ঃ 
রইদাসের মন্ত্রশিষ্যা, রাণী ঝালি সে-বার এক বিরাট ভাণ্ডারার 

অনুষ্ঠান করেন । এই উপলক্ষে গুরু রইদাসকেও তিনি পরম সমাদরে 
নিজ ভবনে আমন্ত্রণ করিয়া আনেন । 

কিন্ত গণ্ডগোল বাধে পঙ্গতে উপবেশন করার সময় । সিদ্ধপুরুষ 

হইলে কি হয়, রইদাস জাতিতে মুচি। বহু সাধু ও ভক্ত বৈষ্ণবই 
সেদিন তাহার সঙ্গে একত্রে বসিয়া ভোজন করিতে রাজী নন। রাণী 

ঝালি দেবী মহা সমস্তায় পড়িলেন। প্রাণ থাকিতে গুরুর অমর্যাদা 

হইতে দিবেন না, আবার দৃরদুরাস্ত হইতে যে সব সাধু ভাগারায় 
আসিয়াছে উপবাসী অবস্থায় “তাহারা ফিরিয়া গ্লেলেও ছুঃখের সীমা 

থাকিবে না । 

সজল নয়নে রাণী রইদাসকে তাহার এই সঙ্কটের কথ! নিবেদন 

করিলেন । 

গুরু উত্তর দিলেন, “তোমাদের কোন ভয় নেই। মনে কোন দ্বিধ! 

না রেখে সব সাধুদের ভক্তিভরে অভ্যর্থনা কর, পঙ্গতে বসিয়ে দাও। 
ভাঃ সাঃ €৬) ৮ ১১৩ 
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আমার জন্য ভেবোনা। অভ্যাগত সাধু মহাত্মারা ভোজন করলেই 
আমার ভোজন হবে ।” 

নির্দেশ মত সবাইকে বসাইয়া দেওয়া হইল। সেদিন পজতের 
মধ্যে কিস্ত ঘটিতে দেখা গেল এক মহা অলৌকিক কাণ্ড । সাধুরা সবাই 
শ্রেণীবদ্ভাবে ভোজন করিতেছেন। কিস্তু কি আশ্চর্য্য ! প্রত্যেকটি 

সারিতেই যে রহিয়াছে রইদাসের জীবন্ত মৃত্তি ! 
ভক্তকবি নাভাজীর মতে, রইদাসের ইঞ্টদেবই সেদিনকার এই 

অঘটন ঘটান । চর্্মকার মহাসাধকের হৃদয়পুরে সদা তাহার অধিষ্ঠান, 
তাই তিনিই প্রাণপ্রিয় ভক্তের মর্যযাদাকে সব্বজন সমক্ষে এমন করিয়া 

ভুলিয়া ধরেন ।১ 

বেদাত্ত ও শৈবধন্মেরে মহান পীঠ বারাণসীতে রামানন্দ স্বামী বহু 
বৎসর অবস্থান করেন। এই ম্ুদীর্ঘকালের মধ্যে নিজের আশ্রমে 

তিনি গড়িয়া তোলেন ভক্তিধর্মের এক স্থদৃঢ় কেন্দ্র । ভারতের দিক 

দিগন্ত হইতে আসিয়া তাহার চারিপাশে জড় হইতে থাকে অগণিত 
ভক্তসাধক । | 

গুরু রাঘবানন্দের আশীষ-বাণী আচার্য্য রামানন্দের জীবনে সফল 
হইয়া উঠিয়াছে । নবতর, উদারতর ভক্তিধঙ্ের প্রবর্তকরাপে এখন 

তিনি সর্বত্র সুপরিচিত । যোগসিদ্ধির ফলে বয়স তাহার অনায়াসে | 
শতাধিক বর্ষ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে । 

মহাবৈষ্ণবের সিদ্ধ জীবনে এখন হইতে অবিরাম শুধু বহিয়া চলে 
গুরুকুপার অমৃত-তরঙ্গ । দেখা দেয় এশীলীলার অজত্র প্রকাশ ? সমগ্র 

অস্তিত্ব হইয়া উঠে ইঠ্টময়। সব্বাতিশায়ী পরমপ্রভুর জ্যোতিঃসত্া 
ওতপ্রোত থাকে তাহার সব্ব সততায় । 

নানকপন্থীদের গ্রন্থসাহিব-এ স্বামী রামানন্দের রচিত যে গাথা 

লাভাদাস £ তক্তমাল (টীকা £প্রিয়াদাস ; সম্পাদন £ ভগবালপ্রসাদ)। 
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সঙ্গিবিষ্ট রহিয়াছে, তাহাতে তাহার এ সময়কার আধ্যাত্মিক উপলব্ধির 
রূপটি ফুটিয়া উঠিতে দেখি । তিনি গাহিতেছেন £ 

কোথায় কোন্ দিকে আর করবো! 

পরিব্রাজন ? 

করবো! কোথায় যাওয়া-আসা ? 

আমি যে ভাস্ছি সদাই 
দিব্য আনন্দের রসমোতে 
আপন গোপনপুরে বসে । 

অস্তর আমার যেতে চায় না 

আর ইতস্তত, 

এবার স্থান ক'রে নিয়েছে সে 

আপন উৎস-স্থলে । 

মনে পড়ে বিগত দিনের কত স্মতি-_ 

পুড়িয়েছি সুগন্ধী কত ধূপ, 
ঘষেছি পবিত্র চন্দন, 
লেপন ক'রেছি সারা অঙ্গে ৷ 

তীর্থ আর মন্দিরের পানে 

চুটেছি দেবতার আরাধনায় | 
তারপর আবিভূ্তি হয়েছেন 

আমার আলোক-দিশারী গুরু, 

অন্তরে দিয়েছেন ভেলে দিব্যজ্যোতি | 

জেনেছি পরম সত্য জীবনপ্রডুর 
অপার কৃপায় । 

জেনেছি--বেদ আর পুরাণের 

নেইকো কোনই মুল্য, 
যদি ন! থাকে তাতে শ্রীভগবানের 

মধুময় স্পর্শ । 
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চিদানন্দমময় হে আমার সদ্গুরু, 

তোমার চরণে করেছি নিজেকে 

চিরতরে উৎসর্গ । 

সর্ব দ্বিধা সংশয়ের 

নিরসন করেছে৷ তুমি । 

রামানন্দ উপলব্ধি ক'রেছে সেই 

সারা বিশ্বের অন্থুপরমাণুতে 

যিনি রয়েছেন ওতপ্রোত । 

এ সত্য উদ্ভাসিত হয়েছে মোর প্রাণে 

কৃপালু সদৃগুরুর অপার কৃপায়-_ 

আর লক্ষ কোটি পাপের কালিমা 

গিয়েছে নিশ্চিহ্ন হয়ে । 

(গ্রন্থসাহিব )১ 
লোকচক্ষুর অন্তরালে রামানন্দ স্বামী ধীরে ধীরে নিজেকে এবার 

অপসারিত করিয়া নেন। তারপর একদিন, ১৪১০ খৃষ্টাব্দে ( সম্বৎ 

১৪৬৭ ) ১১১ বৎসর বয়সে তাহার মরজীবনের মঞ্চে নামিয়া আসে 

চির-যবনিকাখ সমকালীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আচার্য, ভক্তি- 
ভাবগঙ্গার নব ভগীরথ প্রবিষ্ট হন নিত্যলীলার মধুময় লোকে । 

ম্যাকলিফ £ হিষ্টরী অব শিখ রিলিজিয়ন--(রামানন্দ) ভলুযুঃ ৬, 
পুঃ ১০৬--৯। 
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শ্রীপাদ দাধবে্্রপুরী; 
কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা, কৃষ্ণরসে রসায়িত মাধবেজ্্র গোবদ্ধনে 

আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বড় মধুর, বড় রমণীয় এই গোবর্ধন । 

এ যে তাহার ধ্যানের ধন শ্রীনম্দনন্দনের রম্য লীলা-ভূমি ! যে দিকে 
মাধবেন্দ্র নয়ন ফিরান সেদিকেই হয় তাহার কৃষণস্কত্তি! ভুবনভুলানো 
রূপে নবকিশোর নটবর নয়ন সম্মুখে আসিয়া দাড়ান। ভক্তপ্রবর বারবার 
হন আপনা বিশ্যৃত 

দিনের পর দিন চলে অপরূপ অপ্রাকৃত লীলা । আর প্রাণপ্রিয় 

রাধা-মদনমোহনের বিরহ মিলনের রঙ্গ দেখিয়া তিনি আনন্দে অধীর 
হইয়া উঠেন । 

গিরি গোবদ্ধনের ধীর সমীরণ বহিয়া আসে । মাধবেন্দ্র উচ্চকিত 

হইয়া উঠেন । মনে ভাবেন, এ বুঝি ভাসিয়া আসে কৃষ্ণদেহের অপরূপ 
দিব্য গন্ধ । আমার কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কই-বলিয়া প্রেমিক সাধক উন্মত্ত 

হইয়া উঠেন। 

মেঘ মেছুর আকাশ দেখিয়া মযুরীর হৃদয়ে জাগে পুলক শিহরণ, 

পেখম তুলিয়া মধুর ভঙ্গিমায় নৃত্য করে। মাধবেন্দ্রের বুকে ঝলকিয়া 
উঠে শিখিপুচ্ছচূড় নওল কিশোরের মধুময় স্মৃতি । 

পুগ্জ পু কৃষ্ণমেঘ জাগাইয়! তোলে কৃষ্ণের বিরহ। আত্তি ও কান্নায় 

হৃদয় তাহার ফাটিয়! পড়ে, নয়নে ঝরে অবিরাম অশ্রুধারা । 
বড় অস্তুত এই কৃষ্ণপাগল সন্্যাসী ! ব্রজবাসীর! অবাক হইয়া 

নিনিমেষে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে । সাধু সম্তদের বিস্ময়ও ঝড় কম 

নয়। সবাই জানেন, মাধবেন্দ্র দশনামী পুরী সম্প্রদায়ের অস্তভূক্তি । 
গুরুপরম্পরার মধ্য দিয়! তাহার সম্প্রদায়ে জ্ঞানতপন্যার ধারা বহিয়! 

চলিয়াছে। তবে সেখানে কি করিয়া উদ্গত হয় এমনতর রাগানুরাগা 
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ভক্তি? এমন প্রবল ভাবোচ্ছাসই বা কেন জাগিয়া উঠে? মহাপ্রেমের 

একি মহিমময় প্রকাশ ! কত খ্যাতনামা বৈষ্ণব আচার্য্য, কত ভক্তিসিদ্ধ 

মহাপুরুষই তো ব্রজমণ্ডলে উপস্থিত হন, কিন্তু কই, প্রেমের তরঙ্গে 
এমন উদ্বেল তো কেহ হন না? 

কয়েক দিনের ভিতর এই প্রেমিক সন্ন্যাসীকে কেন্দ্র করিয়া প্রকট 

হয় এক দৈবী লীলা । কথাটা অচিরে জানাজানিও হইয়া পড়ে । সারা 

অঞ্চলে চাঞ্চল্য পড়িয়া যায় । 

বিধন্মীর আক্রমণ ও লুষ্ঠনে ব্রজমণ্ডলের অধিকাংশ তীর্থ এ সময়ে 
বিলুপ্ত হইয়াছে । কোনমতে জাগিয়! আছে শুধু গোবদ্ধন এবং আরো 
ছুই চারিটি প্রাচীন তীর্ঘ। 

সেদিন প্রত্যুষে গোবদ্ধন পরিক্রম! শেষ করিয়া মাধবেন্দ্র গোবিন্- 

কুণ্ডের তীরে আসিয়া বসিলেন। ম্বান ও মধ্যাহ-জপ শেষ হইয়া 
গেল । এবার ইঞ্টকে ভোগ দিয়! প্রসাদ গ্রহণ করিবেন । 

ত্যাগব্রতী মহাবৈষ্ণব দীর্ঘকাল যাবৎ অযাচক বৃত্তি নিয়া আছেন। 
কৃষ্ণের কপায় যখন যে ভিক্ষা জোটে, তাহাতেই কাজ সমাধা করেন। 

কিন্ত আজ কিছু জুটিবে বলিয়া তো৷ মনে হইতেছে না।- খর-তাপদঞ্ধ 
গ্রীষ্মের এই মধ্যাহ্নে কাছাকাছি কোন জনমানবই নাই । 

কুণ্ড-তীরে, বৃক্ষের ছায়ায় মাধবেন্দ্র চুপচাপ শয়ন করিয়া আছেন । 

হঠাৎ এক গোপতনয় ছুগ্ধের ভাণ্ হস্তে সম্মুথে আসিয়! উপস্থিত। 
অপরূপ প্রিয়দর্শন এই বালক । সুঠাম শ্যামদেহে লাবণ্যত্রী টলমল 
করিতেছে । মাথায় ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম, আয়ত নয়ন ছুইটি ধেন 
ইন্্রজালে ভরা। 

মধুর হাসিতে চারিদিক সচকিত করিয়া বালক কহিল, “ওগো, 
শুন্ছো৷ ! এবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে! দিকিনি | এই গ্ভাখো, ভাড় 
ভরে ছুধ নিয়ে এসেছি তোমার জঙ্য । নাও, চটু ক'রে গলায় ঢেলে 
দাও। আচ্ছা, এমনতর উপবাস ক'রে কি লাভ তা বলতে পারো ? 
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সামান্চ যা কিছু খাবে, মেগে খেলেই তে! পারো। গোয়ালাদের ঘরে 
ছধের তো অভাব নেই । তবে শুধু শুধু উপবাসী থাকবে কেন ?” 

সম্মোহিতের মত মাধবেন্দ্র এই বালকের দিকে নিনিমেষে চাহিয়া 
আছেন। চমক ভাঙ্গিলে প্রশ্ন শুরু করিলেন, “বাবাঃ কে তুমি? কোন্ 
গায়ে তোমার বাস? বলতো, কি ক'রে জান্লে যে, আমি এখানে 

উপোস ক'রে রয়েছি?” | 

“আমি যে পাশের গায়েতেই থাকি গো! তুমি বুঝি জানোনা, 
কেউ যদি অযাচকবৃত্তি নিয়ে থাকে-মেগে না খায়, আমিই তাকে 

যোগান দিই ছধের । গোপবধূর! চান্ ক'রতে এসেছিল এই ঘাটে । 
তারাই যে আমায় জানালো৷ তোমার উপবামের কথা । ছুধও তারাই 

পাঠিয়ে দিলো । তুমি ভোজন শেষ কর। খানিক বাদে এসে আমি 
ভাঁড়টি নিয়ে যাবো।” 

শ্রদ্ধাভরে ইষ্দেবকে এই ছুগ্ধ নিবেদন করিয়া মাধবেন্দ্র তাহা 
পান করিয়া ফেলিলেন। 

বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতে করিতে বেলা গড়াইয়া গেল । কিন্তু কই, 
সেগোপবালক তো৷ আর ফিরিয়া আঙমিলন! ? ভাগুটি যে তখনো 
একপাশে পড়িয়! রহিয়াছে । 

ক্রমে রাত্রি হয় । গোবদ্ধনের আকাশ ছাইয়া নামে ঘন অন্ধকার । 

পৃজা-কীর্তন ও জপের শেষে, মধ্যরাত্রে মাধবেন্ত্র আসন বিছাইয়! 

শয়ন করেন। শ্রান্ত দেহে অচিরে হন নিদ্রাভিভূত। 
রাত্রির শেষ যামে হঠাৎ তাহার নিদ্রা টুটিয়া যায়। নয়ন উদ্মীলন 

করিতেই দেখেন এক অপরূপ দৃশ্য । দিব্য আলোকের ছটায় সার! 

বনভূমি উদ্ভাসিত হইয়া! 'উঠিয়াছে, আর আলোকপুণ্ধের মধ্যস্থলে 
দণ্ডায়মান সেই গোপবালক ! 

একি পরম বিন্ময় ! কোন্ তাৎপর্য্য এ অলৌকিক আবির্ভাবের ? 
মাধবেন্দ্র ধড়মড় করিয়া উঠিয়! বসেন। 

এবার মধুর হাসি ছড়াইয়! নওলকিশোর কহেন, “মাধবেন্্র, তুমি 
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এসে পড়েছো, ভালই হয়েছে । তুমি ছাড়া আর কাউকে দিয়ে হ 
আমার মুক্তির উদ্ধারকার্ধ্য সম্পন্ন হবে না। বছ দিন আগেকা 

কথা-_গোবর্ধন পাহাড়ের পাশে, এই গ্রামেরই এক প্রান্তে আমা! 
পৌত্র, মহারাজ বজনাভ, স্থাপন করেছিলো আমার শিলা বিগ্রহ_ 
গোবর্ধনধারী শ্রীগোপালমুত্তি। সেই প্রাচীন বিগ্রহ আজো পড়ে 

রয়েছে লোকচন্ষুর অন্তরালে, ভূগর্ভের গভীরে । মুসলমানের আক্রমণে; 

সময় পৃজারীর! তা লুকিয়ে রেখেছিলো । সেই থেকে শীত, গ্রী্ম 
বর্ষা সমানে মাথার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। আমার এ মৃত্তি তুমি উদ্ধা: 

ক'রে আনো। তোমার মত পরম ভক্তের সেবা অঙ্গীকার করবে 

বলেই যে আমি প্রতীক্ষা ক'রে আছি। এ মুত্তি তুলে নিয়ে এসে 
প্রতিষ্ঠা কর, অগণিত মানুষের কল্যাণ হবে ।” 

দিব্য যুন্তি অন্তহিত হন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় মাধবেন্দ্রের কর" 
আত্তি আর ক্রন্দন । 

ভূতলে আছড়াইয়া পড়িয়া সাশ্রুনয়নে বারবার কহিতে থাকেন, “হা 
প্রভু ! নিজ হাতে ভাড় বয়ে এনে করালে আমায় ছুগ্ধ পান, কৃপা কারে 

দিলে দর্শন, করলে আমার সেবা অঙ্গীকার । তবুও এ অধম তোমায় 

চিন্তে পারলো না । হে দয়াল, এ ছুঃখ যে আমার রাখবার ঠাই নেই |” 
কিছুক্ষণ বাদে প্রকৃতিস্থ হইলেন । ভাবিলেন, এমন করিলে তো 

প্রভুর আজ্ঞা পালন করা যাইবেনা! নিজ মুখে তিনি সেবা গ্রহণ 
করিতে চাহিয়াছেন। বনমধ্যে কোথায় শ্রীবিগ্রহ প্রোথিত আছেন-_ 

দয়া করিয়া তাহারও দিয়াছেন নির্দেশ | এখন মাধবেজ্দ্ের সব চাইতে 
বড় কাজ এই মুত্তির প্রতিষ্ঠা করা। 

তখনি গ্রামের লোকজন সবাইকে ডাকিয়া এই অলৌকিক বার্তা 
তিনি প্রচার করেন। 

সারা গ্রামে প্রবল উদ্দীপনা জাগিয়া উঠে। কোদাল কুঠার নিয়া 
শত শত নরমারী তাহারু বঙ্গে আগাইয়া চলে। ্বপ্ে প্রাপ্ত নির্দেশ- 
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মত মাধবেন্দ্র সবাইকে নিয়া হুর্গম অরণ্যস্থিত নির্দিষ্ট কুঙ্জে উপস্থিত 
হন। লতাগুল্মের ছুর্ভেন্ভ জাল কাটিয়া! ফেলার পর খনন শুর হয় 

এবং ভূগর্ভ হইতে বাহির হয় মনোহর গোপাল-মৃত্তি ! 
গ্রামবাসাদের আনন্দ আর উৎসাহের সীমা নাই । মাধবেন্দ্রও 

ভাবাবেশে প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন। সেই দিনই সাড়ম্বরে সকলে মিলিয়া 
সম্পন্ন করিলেন শ্রীবিগ্রহের অভিষেক । 

মাধবেন্দ্রপুরীর খদ্ধি ও সিদ্ধির এক অপুর্ব প্রকাশ এ সময়ে 
দেখা যায়। অন্তরে তাহার অভিলাষ জাগে, এই অভিষেক উৎসব 

উপলক্ষে অন্নকূট অনুষ্ঠিত হোক, দেওয়া! হোক বৈষ্ণব সাধুদের এক 
বৃহৎ ভাণ্ডার । মহাবৈষ্ণবের এই অভিলাষ পূর্ণ হইতে দেরা হয় 
নাই। মথুরার ভক্ত শেঠদের মধ্যে তুমুল সাড়া পড়িয়া যায়--ভারে 
ভারে আসিতে থাকে দধি, হুপ্ধ, আটা, চিনি, ঘ্বতত। কৃতাপ্তলিপুটে 

সবাই আসিয়! মাধবেন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হন। মহাপুরুষের কৃপায় 
শ্রীগোপাল প্রকট হইয়াছেন, কাজেই তাহার নির্দেশ পালনে উৎসাহের 

অবধি নাই । 

মহা ধূমধামে অন্নকূট ও ভাণ্ডার! সমাপ্ত হয়। গোপাল প্রতিষ্ঠিত 
হন এক ম্্রম্য মন্দিরে | 

এই বিগ্রহের অভিষেক ও মন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে মাধবেন্দ্ 
ব্রজমণ্ডলে প্রসিদ্ধ হইয়া! উঠেন। বৈষ্ণব সমাজে তাহার কথ নিয় 
আলোড়ন পড়িয় যায়। সকলেই বলাবলি করিতে থাকেন, গোপাল 

নিজে যাহার সেবা! অঙ্গীকার করিয়াছেন, কান্থাকরঙ্গধারী সে বৈষ্ণব 

নিশ্চয়ই এক ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ । 

গোবদ্ধনের সেদিনকার এই ভাগ্যবান মহাপুরুষ সম্বন্ধেই বৃন্দাবন- 
দাস তাহার চৈতম্যভাগবতে লিখিয়! গিয়াছেন-- 

“ভক্তিরসে আদি মাধবেন্দ্র শ্ত্রধার। 

গৌরচন্দ্র ইহা কহিয়াছেন বারবার |” 
(৫ ভাঃ 91৬1৬১) 
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তারতের সাধক 

বাংলার প্রেমভক্তির নিজন্ব সম্পদের অধিকারী হইয়া মাধবেন্্ 
আবিভূত হন, এই সঙ্গে তাহার সাধনায় আসিয়! মিলে দাক্ষিণাত্যের 
আড়বারদের ভক্তিরস। রাধাকৃষ্ণলীলা-তত্বের এক শ্রেষ্ঠ ধারক ও 

বাহকরূপে তাহার প্রকাশ ঘটে। নিগৃট় বৈষ্ণবীয় সাধনা পুম্পিত ও 
ফলিত হইয়া উঠে তাহার মহাজীবনে। 

বাংলা, উড়িয্যা, দাক্ষিণাত্য ও ব্রজমগ্ডলের নানা অঞ্চলে মাধবেন্দ্ 
প্রেমতক্তিনিষ্ঠ এক সাধকগোষ্ঠি গড়িয়া তোলেন। জ্ঞানবাদী পুরী 
সম্প্রদায়তুক্ত সন্ন্যাসী হইলে কি হয়, অন্তরে তাহার সদ! স্ফুরিত হইতে 
থাকে কৃষ্ণ-প্রেমরস। ভাবপ্রমত্ত সাধক দিনের পর দিন জনচৈতদ্যে 
তুলিয়া ধরেন ভাগবত-আশ্রিত প্রেমধর্সেরি | 

উত্তর ভারতে এনময়ে রামানন্দ-কবীরের যুগ চলিতেছে। ভক্তি ও 
প্রপত্তির বাণী ছড়াইতেছে দেশের দিকে দিকে । এই ভক্তি আন্দোলনে 
মাধবেন্্র পুরীনুতনতর রসত্রোত উৎমারিত করেন। উত্তরকালে এই 
আোতধার। পুষ্টি লাভ করে বাংলার বৈষ্ণব সাধনায়। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের 
প্রেমযয়ুনার বৃহত্তর খাতে এই সাধনা খু'জিয়া পায় আপন চরিতার্থতা । 
লক্ষ লক্ষ ভক্ত ইহাতে অবগাহন করিয়া ধশ্য হয়। 

শ্রীহট্র জেলার এক ক্ষুদ্র গ্রাম, পুণিপাট । এই গ্রামে এক ধর্ম্নিষ্ 
্রাহ্মণ বংশে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী আবিভূর্ত হন।১ 

১ ইনি বারেন্ত্র ব্রাহ্মণ। বাশ্ঠুপ গোত্র, শুদ্ধ শ্রোত্রেয়ী এবং করজা 
গ্রামীন। ঘুষ্টায় পঞ্চদশ শতাববীতে রচিত হরিচরিত নামক গ্রন্থে পাওয়। 

যায় যে, গ্রন্থকার চতুভূ'জের পূর্বপুরুষ গ্ব্নরেখ রাজ ধর্মপালের নিকট 
হইতে বরেম্্রভূমে করজ| নামক গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হ্ুতরাং করভ। 
গ্রামীন শ্রীপাদ মাধবেন্ত্রও চতুভূ'জের স্তায় হ্র্পরেখ বিপ্রেরই এক বংশধর। 
ইহা ব্যতীত তাহার বংশ পরিচয় সম্বদ্ধে আর বিশেষ কিছু এখনও জানিতে 
পারা যায় নাই।. মাধবেন্ত্রপুরী £ ডক্টর ভবধীকেশ বেদান্ত শাস্ী-হিমান্্রি, 
৩২শে ফাল্তুন ১৩৬৫৪। 
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মাধবেন্দ্রপুরী 

উপনয়ন সংস্কারের পর বালককে চতুষ্পাঠীতে ভত্তি করিয়া দেওয়া 

হয় । অসাধারণ তাহার ধীশক্তি। অবলীলায় একের পর এক ব্যাকরণ! 

কাব্য ও ধর্মশান্ত্র সে আয়ত্ত করিয়া ফেলে। দেখিয়। আচার্য্যদের 

বিস্ময়ের সীমা থাকেনা । 

ক্রমে মাধবেন্দ যৌবনে পদার্পণ করেন । অধ্যাপন। ও শন্ত্রপাঠের 

মধ্য দিয়া জীবনে তীহার জাগিয়৷ উঠে অধ্যাত্মজিজ্ঞাসা । 

র্্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের ঘরে, সহজাত ভক্তি ও ধর্ম্মনিষ্ঠা নিয়া তিনি 

ন্মগ্রহণ করেন। তারপর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনে উদ্গত হইতে 

থাকে ভগবং-প্রেমের রসধারা । 

বেদ বেদাঙ্গের সাথে মাধবেন্দ্র ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তি-শাস্ত্রেও 

পীরঙ্গম হইয়া উঠেন। শুধু শ্রীহট্র অঞ্চলেই নয়, পূর্ববঙ্গের সর্বত্র 

গ্রতিভার আলোক ছড়াইয়া পড়ে । কিন্তু এ আলোক যেন ঘ্বৃতের 

আলোক । ন্নিগ্-উজ্জল দীপ্তি রহিয়াছে, অথচ নাই কোন নয়ন 

ধাধানো তীব্রতা । একবার যে ইহার সংস্পর্শে আসে, সে-ই মুগ্ধ 

হইয়া যায় । 

মাধবেন্দ্রের বয়স হইয়াছে, অধ্যাপনার কাজে খ্যাতি ও অর্থও বেশ 

মিলিতেছে। পিতা মাতা এবার তোড়জোড করিয়া তাহার বিবাহ 

দেন। কিছুদিন পরে এক পুত্র সন্তানও ভূমন্ঠ হয়। 

পুত্রের জন্মের পর পত্বী হঠাৎ একদিন ইহলোক ত্যাগ করিয়া 

যান। মাধবেন্দ্রও সংসার জীবনে ধীরে ধীরে বীতস্পৃহ হইয়া পড়েন। 

কিছুদিন পরে গঙ্গাতীরে বাম করার জন্য কিশোর পুত্রকে নিয় 

আগমন করেন পশ্চিমবঙ্গে । 

কুলিয়৷ ও কুমারহটের মধ্যবর্তাঁ বিষুপুর গ্রাম । এখানে আনিয়া 

মাধবেন্দ্র কুটির বাধেন, খুলিয়া বসেন নূতন চতুষ্পাঠী। 

নবাগত আচার্্যের শস্ত্রজ্ঞান ও ভক্তিসাধনার খ্যাতি চারিদিকে 

ছড়াইয়! পড়িতে থাকে ।' অল্পকাল মধ্যে কুমারহট্, কাঞ্চনপল্পী হইতে 
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ভারতের সাধক 

শুরু করিয়া কুলীন গ্রাম, শাস্তিপুর ও নবদ্বীপ অবধি তিনি সুপরিচিত 

হইয়া উঠেন । 
এই কুমারহটেই একদিন মাধবেন্দ্রের কুটিরের দ্বারে আসিয়া 

উপস্থিত হন এক মেধাবী তরুণ। মাধবেন্দ্রের কাছে শান্ত্রজ্ঞান, সাধন 

ও দীক্ষা লাভ করিয়া এই শিক্ষার্থী ধন্য হন, উত্তরকালে প্রসিদ্ধ হইয়া 
উঠেন ঈশ্বরপুরী নামে। এই ইঈশ্বরপুরীই গয়াধামে শ্রীচৈতন্যকে 
গোপালমন্ত্র দান. করেন, ঘটান তাহার জীবনে বিস্ময়কর রূপান্তর । 

অধ্যাপনা ও সাধনভজনের মধ্য দিয়া কয়েক বৎসর অতিবাহিত 

হইয়া যায়। সে-বার বিষুপুরে মাধবেন্দ্রের কাছে আসিয়া উপস্থিত 
হন নূতন ছাত্র, কমলাক্ষ। শ্রীহটের লাউড় পরগণার নবগ্রামে এই 
তরুণের বাস। মাধবেন্দ্রের সাধননিষ্ঠা ও ভক্তিশান্ত্রের পাণ্ডিত্যের 
কথা লোকমুখে তিনি অনেক শুনিয়াছেন। এবার এই ভক্তিমান 
আচার্য্যের আশ্রয় গ্রহণের জন্য স্বগ্রাম হইতে ছুটিয়া আসিয়াছেন। 

পরিণত জীবনে এই কমলাক্ষ আত্মপ্রকাশ করেন শ্রীচৈতম্যের 
লীলাপার্ধদ শ্রীঅ্বৈতরূপে ৷ গৌড়ীয় বৈষণবদের তিন প্রভুর এক প্রভু 
বলিয়া তিনি পুঁজিত হন। 

কমলাক্ষের চোখে মুখে অপূর্ব প্রতিভার দীপ্তি । প্রেমভক্তির 

রসে অন্তর রহিয়াছে সদা ভরপুর ৷ মাধবেন্দ্র মুহুর্তে বুঝিয়৷ নিলেন, 
এই তরুণ অনন্যসাধারণ, বিরাট প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে তাহার মধ্যে । 
তাই ছুই হাত বাড়াইয়া তখনি কমলাক্ষকে কোল দিলেন, পুক্রপ্রতিম 
নিজগৃহে ম্েহে দিলেন আশ্রয় । 

কৃষ্ণপ্রেমের অন্তহীন পিপাসা মাধবেন্দ্রের ছুদয়ে জাগিয়! উঠিতে 
থাকে। নিষ্ঠাবান, পরম সাত্বিক যে সাধনজীবন একদিন শুরু হইয়াছিল, 

তাহাতে ঢল নামে রাগানুগা ভক্তিরসের | 

ভাগবতকে তিনি গ্রহণ করেন অধ্যাত্ম সাধনার প্রধান অবলঘ্বন 

রূপে । বাংলার যে তাখকল্পন! ও প্রেমাবেগ ছিল তাহার সহজাত, সে 
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মাধবেন্্রপুরী 

আবেগ এবার উত্তাল হইয়া উঠে। জয়দেব, বিদ্ভাপতি ও চণ্ডিদাসের 
ভাবলোকে আচার্য্য নিরস্তর করেন অবগাহন, কোমলকান্ত পদাবলীর 

রসে হৃদয় দিনের পর দিন হয় রসায়িত। প্রেম-সষমার অঞ্জন ছুই 
নয়নে মাখিয়া সাধক মাধবেন্দ্র সদাই বিভোর থাকেন রাধাকৃষ্ণ-লীলার 
অন্ুুধ্যানে। 

তবুও তাহার আশ মিটিতেছে কই? লোকমুখে শুনিয়াছেন, 
দক্ষিণদেশে ভাগবতধর্ম্মের এক অপরুপ, মাধূর্যময় বিকাশ ঘটিয়াছে। 
তামিল আড়বারদের প্রেমান্তি, সাধনা ও সিদ্ধি ভক্তি-ধর্ম্মের ইতিহাসে 

রচনা করিয়াছে নৃতনতর অধ্যায় । সেই নিগৃঢ় সাধনার সহিত পরিচয় 

সাধনের জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন । স্থির করিলেন, বিষয়- 
কৃূপে আর ডুবিয়া থাকা নয়, এবার চিরতরে ঘর ছাড়িয়া বাহির 
হইয়া পড়িবেন। দক্ষিণ দেশের প্রেমিক সাধকদের সঙ্গে কিছুকাল 

বাস করার পর শুরু করিবেন লারা ভারত পরিব্রাজন। তীর্ঘে তীর্থে 

কুঞ্জে কুর্জে দীনহীন কাঙালের বেশে প্রেম পিপাস্থ সাধক মাধবেন্দ্ 
ঘুরিয়া বেড়াইবেন। 

সমস্যা মাতৃহীন কিশোর পুক্র বিষুদাসকে নিয়া । কাহার কাছে 

তাহাকে রাখিয় যাইবেন ? 

প্রিয় ছাত্র কমলাক্ষ মাধবেন্দ্রের সেবায় সদা তৎপর, যেমন তাহার 

গুরুনিষ্ঠা তেমনি দায়িত্ববোধ । বিষুদাসের ভার তো! তাহারই উপর 
দেওয়া যায়! অবশেষে সেই ব্যবস্থাই করিলেন, পুক্রকে তাহার কাছে 
রাখিয়া বাহির হইলেন ইষ্টের সন্ধানে । ূ 

বিদায় বেলায় কমলাক্ষকে ডাকিয়া কহিলেন, “বাবা, এবার থেকে 

শুরু হলো আমার নৃতন জীবনের পালা । পরম প্রভুর হাতছানি এসে 
গিয়েছে । সংসার ছেড়ে, কাশ্থাকরজধারী হয়ে বেরিয়ে পড়বো, স্থির 

ক'রেছি। শ্রীভগবান তোমায় আমার কাছে টেনে এনে এক পরম 

সুযোগ এনে দিয়েছেন। বিষ্দাস অবোধ বালক, তার দেখাশুন৷ 

করবর ভার আজ থেকে তোমার ওপরই রইঙ্ল। জীবনের স্বপ্প যদি 
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সফল করতে পারি, ইঞ্টদেব শ্যামল কিশোরের দর্শন যদি মিলে, তবেই 
আমি দেশের দিকে ফিরবো ।” 

একি হৃদয়ভেদী কথা গুরুদেবের 1 কমলাক্ষ একেবারে মুষড়িয়া 
পড়েন। নয়ন ছুটি অশ্রুসজল হইয়া উঠে। 

স্েহার্ড কণ্ঠে মাধবেন্দ্র বুঝান, “কমলাক্ষ, আমার মত দীনাতিদীন 
সাধকের জন্য তোমার চোখের এ জল শোভা পায় না, বৎস। যদি 

কাদতেই হয় সার! বিশ্বের ছুর্ভীগা মানুষের জন্য কাদো । আর কাদে 
তার জগ্ভে, যিনি আবিভূ্ত না হ'লে কলিহত জীবের উদ্ধার হবেনা, 
থামবেনা তাদের কান্না আর অশ্রজল |” 

“কিন্ত প্রভু, তিনি কি সত্যই জন্ম পরিগ্রহ করবেন? এ সৌভাগ্য 
কি জীবের হবে ?”--কমলাক্ষের ছুই নয়নে আশার আলো ঝিকৃমিক্ 

করিয়া উঠে। 

“হ্যা বাবা, তার আসবার সময় হয়েছে । আমি যে দিব্য দৃষ্টিতে তা 
দেখতে পাচ্ছি । চরম পাপের পঙ্কে মানুষ আজ ডুবে রয়েছে । দ্বেষ, 
হিংসায় পৃথিবী হয়ে উঠেছে কলুষিত । এই তো তার আসবার সময় | 
কিন্তু বংস, এ সৌভাগ্যকে ত্বরান্বিত করতে হলে এগিয়ে আসতে হবে 
শুদ্ধসত্ব সাধকদের, মানবপ্রেমিকদের । তার আবির্ভাবের জন্য তিল 
তুলসী হাতে নিয়ে আমি ভারতের তীর্থে তীর্থে কাদূতে চলেছি । তুমিও 

এমনি ক'রেই তার জন্য কাদো। সম্ভাবিত ক'রে তোলে তার বছু 
প্রতীক্ষিত মহাপ্রকাশ 1” 

কমলাক্ষ ও বিষ্দাসের কাছে বিদায় নিয়া মাধবেন্দ্র বাহির 

হইলেন তাহার পরমধন শ্রীনন্দনন্দনের সন্ধানে । 

কিছু দিন হইতেই মন্্যাসদীক্ষার জন্য মাধবেন্দ্র বড় ব্যগ্র হইয়া 

পড়িয়াছেন। বারবার ভাবিতেছেন, কোন্ শক্তিমান মহাপুরুষের 

কাছে আশ্রয় নিবেন? এবার ঈশ্বরকৃপায় হঠাৎ সে সুযোগ মিলিয়া 
গেল। পরিব্রাজনের পথে পুরী সম্প্রদায়ের এক সন্ন্যাসী জমায়োতের 
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সঙ্গে তাহার দেখা । এই জমায়েতের নেতাকে দর্শন করিয়া তিনি 

মুধ হইলেন, শ্রদ্ধায় মন প্রাণ ভরিয়া উঠিল। একদিন শুভ লগ্নে এই 
মহাত্মার নিকট হইতেই নিলেন সঙ্ন্যাসদীক্ষা । 

গুরুর সহিত কিছুদিন অতিবাহিত করার পর আবার তিনি 

বাহির হইয়া পড়েন পর্ধ্টটনে । দাক্ষিণাত্যের নান! তীর্থে ঘুরিয়া তাহার 
দিন কাটিতে থাকে । 

পরমপ্রাপ্তির আশা নিয়া মাধবেন্দ্র ঘর ছাড়িয়াছেন, নিয়াছেন 

কৃচ্ছ্ব্রত ও সন্ন্যাস । গৃহ, সমাজ, সমস্ত কিছুর শ্মতি তিনি মুছিয়! 

ফেলিতে চান। কিন্তু কই, তাহা তে! হয় না? শুভ লগ্ন তো আগাইয়া 

আসে না? কবে হইবে প্রভুর বহ্ুবাঞ্ছিত দর্শন? কবে সর্ধসত্তায় 
জাগিয়া উঠিবে রসত্রত্মের পরম অনুভূতি? এই চৌভাগ্যোদয়ের 
প্রতীক্ষাতেই যে এতর্কাল তিনি বসিয়৷ আছেন। 

তাছাড়া, সন্ন্যাস নিবার পর হইতেই মাধবেন্দ্রের জীবনে দেখা 

দিয়াছে এক নৃতন মানসসঙ্কট | প্রেমধর্ম্মের অন্তঃসলিল! ধারা তরুণ 
বয়স হইতে তাহার জীবনে বহিয়া চলিয়াছে। এধারা পুষ্ট হইয়াছে 
সাধনা, দিনচর্য্যা ও ভক্তিশান্ত্র অধ্যয়নের মধ্য দিয়া । এতকাল ধরিয়! 

ভাগবতের উপদিষ্ট কৃষ্ণপ্রেম ছিল তাহার লক্ষ্য, আর শ্রীধর স্বামীর 

প্রেমরসাশ্রিত ব্যাখ্যান ছিল জীবনের পরম পাথেয় । বিস্ত জ্ঞানমার্গাঁয় 

এই সন্ন্যাস জীবনে তাহার সে লক্ষ্য, সে পাথেয় ঠিক থাকে কই? 
এখানকার শু পথে, বিচার বিশ্লেষণের মধ্যে, চিরবাঞ্থিত রসলোবের 

সন্ধান তে! তিনি পাইতেছেন না ! 

জীবনের বহু পরিচিত স্ুুরাটি বারবার কি জানি কেন হারাইয়৷ 
যাইতেছে । অস্তদ্বন্দময় মহা সঙ্কটে তিনি পতিত হইয়াছেন ! 

দক্ষিণ দেশে পরিব্রাজন করিতে করিতে মাধবেন্দ্র সেবার উদীপি 
মঠে আসিয়! উপস্থিত হন। মধ্বাচার্ষ্যের উত্তরসাধকদের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র 
এই মঠ। ছৈতবাদী সাধনার ধারা এখানে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়। 
চলিয়াছে। ্ 
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উদীপি মঠের ধন্মনেতার নাম আচার্য লক্ষ্মীপতি। ভক্তিসিদ্ধ 
'মহাপুরুষ বলিয়া সাধক সমাজে তাহার সবিশেষ খ্যাতি রহিয়াছে । 
মাধবেন্্র স্থির করিলেন, এই মহাত্মার কাছেই নিবেন সাধনার নূতন 
পাঠ। দ্বৈতবাদী সাধনার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবেন নিজের অভীষ্ট 

সিদ্ধির পথে । 

কিছুকালের জন্য মধ্ব সম্প্রদায়ে তিনি অবস্থান করেন, আচার্য 

লক্ষ্মীপতির নির্দেশ নিয়৷ নিমজ্জিত হন সাধনার গভীরে। ভক্তিসাধনা ও 

ভক্তিশাস্ত্রের নিগুঢ় তত্বসমূহ নিষ্ঠাভরে এ সময়ে তিনি আয়ত্ত করিতে 
থাকেন। 

পরব্তঁকালে মাধবেন্দ্রের অধ্যাত্বজীবনে আসে আর এক নুতন 
প্রবাহ । নৈঠ্টিক ভক্তিসাধনার স্থলে, কৃষ্ণপ্রেমের রসমধুর সাধনপথ 
চিরতরে তিনি বাছিয়া নেন। 

এই সময়ে তাহার জীবনের প্রধান আকর্ষণ হইয়া উঠে জয়দেবের 
গীতগোবিন্দ আর বিশ্বমঙ্গলের কুষ্ণকর্ণামৃত। তাছাড়া, তামিল সাধক 

আড়বারদের প্রেমধন্্ম ও উহার নিগৃঢ় তত্বও তাহাকে বিশেষভাবে 
প্রভাবিত করিতে থাকে । 

কিছু দিনের মধ্যেই মাধবেন্দ্রের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় । সাধন জীবনের 
শোত অচিরে আসিয়া মিলে কৃষ্ণপ্রেমের রসসাগরে । 

রাধাকৃষ্ণের মিলন বিরহের রঙ্গে ত্রঙ্গিত হইতে থাকে সাধন 

সত্তা । যুগলভজনের মধ্যে দিয়া প্রাপ্ত হন তাহার প্রাণপ্রভুকে | নওল 

কিশোর নন্বনন্পনের রসোজ্জল মুত্তি হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়, জীবন মঞ্চে 
এবার হইতে শুরু হয় এক নৃতনতর লীলা । 

রাগানুগা ভজনের যে স্তরে মাধবেন্দ্র আসিয়া পৌছিয়াছেন 
সেখানে মঞ্ঈীঅঠের সঙ্গে আর বেশীদিন সম্পর্ক রাখা চলে না। বৈধী 
ভক্তি ও শাস্ত্রীয় তত্বের বিচার আজ তাহার কাছে নীরস, অথথহীন 

হইয়া গিয়াছে । কৃষ্ণপ্রেমরসে হুইয়াছেন তিনি অধীর উদ্বেল। 
এ অবস্থায় উদীপি মঠ বাধ্য হইয়! তাহাকে ত্যাগ করিতে হয়। 
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এই মধ, মঠ হইতে নিক্কান্ত হইবার পর হইতেই মাধবেন্দ্রপুরীর 
আচাধ্যজীবন শুরু হইতে দেখা যায়। ভারতের প্রেমধন্ম সাধনার 
ক্ষেত্রে এক প্রাণবন্ত উৎসরূপে তিনি আবিভূ্তি হন। এই উৎসের 
ধার! দেশের দিকে দিকে অচিরে ছড়াইয়া পড়ে। 

এই পুণ্যময় স্রোতধার! বাহিয়াই উত্তরকালে আত্মপ্রকাশ করে 
শ্রীচৈতন্যের মহাভাবময়ী প্রেমগ্গ! । 

মহাপ্রভু এবং ব্বয়ং তাহার বিশিষ্ট অনুগামীরা মাধবেন্দ্রের কাছে 

তাহাদের খণের কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন । 
(দর) মতবাদ ও সাধন-পন্থা হইতে সরিয়া আসিয়া মাধবেন্দ্র যে 

জীবনদর্শন প্রচার করেন, তাহার মধ্যে তাহার নিজন্ব সাধন! ও 
ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট ।১ ভাগবতের লীলাবাদ ও আড়বারদের সাধন 

প্রণালীর সহিত বাংলার প্রেমসাধনা ও যুগল-ভজনের এক অপরূপ 
মিশ্রণ তিনি সম্পন্ন করেন । 

তাই দেখি, প্রেমতক্তির সাধন্জগতে মাধবেন্দ্রপুরী এক নূতনতর 
বাণী নিয়া আবিভূতি। তাহার ভাবময় জীবন ও বাণী আত্মকাশ 
করে বিধাতার এক মহা করুণারূপে | সন্যাসীঃ আচার্য ও গুহস্থ সবাই 

মাধবেন্দ্র প্রবন্তিত এই প্রেমধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে থাকেন । 

মাধবেন্দ্রের শিষ্যদের মধ্যে ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলে পরমানন্দ পুরী, 

১ আসলে মাধব মতবাদ ও সাধ্যসাধন প্রণালীর সহিত গৌড়ীয় বৈষবের 

তেমন মিল নাই। এজন্যই কবি কর্ণপুর মাধব সম্প্রদায়ের গুরু প্রণালীর কথা 

লিথিয়াও মাধবেন্দ্রকে নবধন্ম প্রবর্তক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন । শ্রাজীব 

গোহ্যামী কিন্তু মাধ সম্প্রদায় ও মাধবেন্দ্ের সম্পর্ক সম্বম্ধে হুস্পষ্ট কিছু বলেন 

নাই, তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের তিনি আখ্যাত করিতে চাহিয়াছেন মাধ্ব 

সম্প্রদায় নামে । বৈষ্ণব বন্দনার শেষে তিনি লিখিয়াছেন £- 

এতদৈষ্ব-বন্দনঃ সথখকরং 

সর্ববার্থ সিদ্ধিপ্রদং 

শ্রীমন্মাধব-সম্প্রদায় গণনং 
]॥ 
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পশ্চিমে শ্ত্রীরঙ্গপুরী, আর পূর্ববদেশে অদ্বৈত ও পুণ্ডরীক বিষ্যানিধি 
তাহার সাধনার ধার! বিস্তারিত করেন 1১ 

তাহার গৌড়ীয় সন্ন্যাসী শিষ্যদের মধ্যে প্রধান ঈশ্বরপুরী এবং 
কেশব ভারতী। এই ছুই প্রেমিক সন্নযাসীই শ্রীচৈতন্তকে দীক্ষা ও 
সন্ন্যাস দিয়া ইতিহাসখ্যাত হইয়াছেন । 

মাধবেন্দ্রের গৃহস্থ বাঙালী শিশ্ত, শ্রীঅত্বৈত কীন্তিত হন মহাপ্রতুর 
এক প্রধান পাধদরপে । অপর বিশিষ্ট শিষ্য হইতেছেন শ্রীবাস পণ্ডিত, 

তাহার প্রভাবে প্রাকৃচৈতন্যযুগের নবদীপে একটি ক্ষুদ্র অথচ দৃঢমূল 

ভক্তসমাজ গড়িয়া উঠে। 

পূর্বববাংলায় মাধবেদ্রের প্রতিনিধি ছিলেন পুণুরীক বিদ্যানিধি, 
প্রেমধর্মের বিস্তার সাধনে তাহার অবদানও যথেষ্ট । স্বয়ং মহাপ্রভু 

তাহাকে পিতার ন্যায় মর্যাদা দিতেন। এই পুণুরীকের শিশ্ত, পণ্ডিত 

গদাধর শ্রীচৈতন্যের অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত । গদাধরের কাছে দীক্ষা নিবার 

পরই বল্পবাচা্য উত্তর ভারতে রাধাকৃষ্চ উপাসনার বিস্তার সাধন 

করিতে সমর্থ হন । 

মাধবেন্দ্রপুরীর কৃপাপ্রাপ্ত সাধক, রাঘবেন্দ্র ছিলেন রায় রামানন্দের 
গুরু । শ্রীজীবের বৈষ্ণববন্দনায় দেখি, নিত্যানন্দের গুরু সক্কর্ষণপুরীও 
মহাপ্রেমিক মাধবেন্দ্রকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলেন । 

মাধবেন্দ্রের খ্যাত ও অখ্যাত গৃহস্থ শিষ্ঠ ও ভক্তের সংখ্য। নিতান্ত 

কম ছিলনা । অনেকের মতে, নবদ্বীপের রত্বগর্ভ আচাধ্য ( জগন্নাথ 

মিশরের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ ), শুক্রান্থর ব্রহ্মচারী, গঙ্গাদাস, হিরণ্য সদাশিব 
জগদীশ প্রভৃতি ' ভক্তগণও এই স্বনামধন্য মহাপুরুষের নিকট হইতে 

প্রেমধন্ম লাভ করেন। 

মাধবেন্্র একবার স্বীয় শিশ্ত শ্রীরঙ্গমপুরীসহ নবন্বীপে আগমন 

১. মাধবেজের অপরাপর শিল্পদের মধ্যে রহিয়াছেন :_ন্ধাননপুরী, 
দ্ানন্দ ভারতী, মৈথিল বিষুপুরী, রঘুপতি উপাধ্যায়, কৃষ্মানন্দ, নৃসিংহ তীর্ঘ, 
হুখানন্দ পুরী, রামচজ্জ পুরী, রঘুনাথ পুরী, অনন্ত খুরী, গোপাল পুরী ইত্যাদি । 
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করেন। কথিত আছে, এ সময়ে শ্রীচৈতন্তের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের 
গুহে তিনি আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

গোপালের সেবায় মাধবেন্দ্রপুরী ব্রজমণ্ডলে প্রায় ছুই বৎসর 
অতিবাহিত করেন। শ্্রীমূর্তি প্রকট হইবার পর হইতেই মহা আডম্বরে 
পুজা! ও ভোগ চলিতেছে__মথুরার শেঠেরা, বৃন্দাবনের সম্পন্ন গৃহস্থেরা 
সোৎসাহে ঠাকুরের সেবা পুজার ব্যবস্থাদি করিতেছেন। শ্রীবিগ্রহ 
দর্শনের জন্য লোকের ভীড় লাগিয়াই আছে। অপার সম্তোষে মাধবেন্্র- 
পুরীর দিন এ সময়ে কাটিতেছে। 

স্বপ্াদেশের মধ্য দিয়া প্রভূ নিজেই নিজের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। 
তাছাড়া, সেবা পুজ। অঙ্গীকারের পর হইতে কাঙাল সন্গ্যাসী মাধবেন্দ্রকে 
একদিনের তরেও বিব্রত করেন নাই। কৃপাময় নিজেই অজত্র 
ভোগ-উপকরণ প্রতিদিন সংগ্রহ করাইয়া নিতেছেন। কোথা হইতে 
ভারে ভারে নান! বস্ত্র আসিতেছে, কে যোগাইতেছে, কেহ জানেনা । 

মাধবেন্দ্রেেও তাহা নিয়া কোন উৎকণ্ঠা নাই। ভাবাবেশে আর 
প্রেমানন্দে সদাই তিনি মত্ত হইয়া আছেন। 

গোপাল সেদিন তাহাকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন। এবার কিন্তু প্রভুর 
নৃতন লীলারঙ্গ । ক্লান্ত স্বরে কহিলেন, “পুরী গোৌঁসাই ! বলি, খুব 
ঘট। ক'রে তো৷ আমার পৃজো৷ ক'রছে! ৷ কিন্তু এদিকে ষে গ্রীষ্মের তাপে 
সার! দেহে দেখ! দিয়েছে প্রবল স্বালা। প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। এ 

স্বালা কমাবার কি বাবস্থা করেছো?” 
ত্রিতাপ জজ্জরিত মানুষের যিনি পরমাশ্রয়, সর্বব ম্বাল! যন্ত্রণার 

অবসান ঘটে শুধু ধাহার নাম কীর্তনে, সেই পরম প্রভুর মুখে একি 
অস্ুত অভিযোগের কথা! বিস্ময় বিস্কারিত নেত্রে মাধবেন্্র ঠাকুরের 
দিকে চাহিয়া রহিলেন। 
ঠাকুর সহজে ছাড়িবার পাত্র নন। ' করুণভাবে কহিলেন, “শোন 
 মলয়জ চন্দন ন। হ'লে আমার দেহের এ ন্বাল! জুড়াবে না। সে 
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চন্দন তুমি পাবে নীলাচলে। এই দারুণ গ্রীষ্মে ভক্তের দারুত্রহ্গ 
জগন্নাথদেবকে সেই চন্দনই মাখায়। তা-ই আমার চাই। কিন্ত 
একট কথা । আর কাউকে যেন তা আনতে পাঠিয়ো না, তুমি নিজে 
গিয়ে সংগ্রহ কর। আমার সার! অঙ্গে মাখিয়ে তাপ দূর কর।” 

এতে। আব্দার নয়, এ যে প্রভুর আদেশ। অলঙ্ঘনীয় আদেশ। 

এই স্বপ্ন দর্শনের পর দিনই প্রেমাবশে মত্ত হইয়া মাধবেন্্রপুরী 
ব্রজমগ্ডল ত্যাগ করিলেন । 

বৃন্দাবন ধাম হইতে নীলাচলের দিকে যাইতে হইলে তখনকার 

দিনে গৌড় হইয়াই যাইতে হইত। তাই তাড়াতাড়ি সেই পথেই তিনি 
পা বাড়াইলেন। 

অদ্বৈত তখন শাস্তিপুরে বাস করিতেছেন । মাধবেন্দ্রের এই 
প্রিয় ছাত্র এখন এক বিখ্যাত আচাধ্যরূপে সম্মানিত। ভক্তি-শাস্তরে 

তাহার অসামান্ত অধিকার । জনপ্রিয়তাও এ অঞ্চলে যথেষ্ট । মাধবেন্দ্ 

প্রথমেই গিয়া তাহার মহিত মিলিত হইলেন । উভয়ের সাক্ষাতে আনন্দের 

বান ডাকিয়া উঠিল। 
মাধবেন্দ্রেরে আগমনে শাস্তিপুরে সেদিন চাঞ্চল্য পড়িয়া গেল। 

এমন ভক্তিসিদ্ধ কূপ, এমন প্রেমাত্ত, এমন কৃষ্ণবিরহ ইতিপূর্বে 
অনেকেরই চোখে পড়ে নাই। গুরুর এই মহা পরিবর্তন দর্শনে 

অদ্বৈতৈর আনন্দের সীমা রহিল না! । 
পুরী মহারাজের কাছে এক শুভলগ্নে অদ্বৈত দীক্ষা গ্রহণ করিলেন । 

এই দীক্ষার মধ্য দিয় এ দেশের ভক্তিধর্ম্ের ক্ষেত্রে সূচিত হয় এক 
বিরাট বনস্পতির সম্ভাবন!। 

শীস্তিপুর ও নবদ্ীপে কয়েকদিন অতিবাহিত করার পর মাধবেন্দ্র 

উদ্ভিষ্যার দিকে অগ্রসর হইয়া ষান। কয়েকদিন নিরস্তর পদযাত্রার 
চর 

পর উপনীত হন রেমুনায় | 
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নয়নমনোহর বিগ্রহ শ্রীগোপীনাথ রেমুনায় বিরাজমান। বড় জাগ্রত 
এই ঠাকুর! এখানে পৌঁছিতে না! পৌছিতেই পুরী মহারাজ প্রেমানন্দে 
বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। মন্দিরে বসিয়৷ অশ্রাস্তভাবে শুরু করিলেন 
নাম কীর্তন। এই পরম ভাগবতের আবির্ভাবে রেমুন! গ্রামে সেদিন 
প্রেমের বন্তা। বহিয়া গেল। 

কীর্তন ও স্তবস্তরতির শেষে পুরীজী মন্দিরের জগমোহনে আসিয়া 
বসিয়াছেন। নয়ন ভরিয়া প্রতৃকে দর্শন করিতেছেন, আর মাঝে মাঝে 
লক্ষ্য করিতেছেন তাহার সেবার অনুষ্ঠান। গোগীনাথের ভোগের 
বরাবরই বড় সমারোহ । রাজার ব্যবস্থা অনুযায়ী রোজই নিষ্দিষ্ট-করা 
বন্ু উপাদেয় ভোজনসামগ্রী নিবেদন করা হয়। 

পুরী মহারাজ পৃজারীকে ডাকিয়া কহিলেন, “ভাই, গোগীনাথজীর 

সেবা পূজার এই আয়োজন দেখে, তোমাদের আন্তরিকতা! দেখে, বড় 
মুগ্ধ হয়েছি আমি । নয়ন আর ফেরাতে পারছিনে। আচ্ছা ভাই, দয়া 
করে আমায় বলতে পারো, প্রভুর ভোগে কোন্ কোন্ সুস্বাছ্ বস্ত 
নিবেদন করা হয় ?” 

পূজারী সবিস্তারে সব বর্ণনা করিলেন। তারপর ন্মিতহাস্তে 
কহিলেন, ““কিস্ত মহারাজ, প্রভূ গোগীনাথের সকল ভোগের ওপরে 

হচ্ছে অমৃতকেলী ক্ষীর। এ একেবারে অমৃতোপম বন্ত। এখানকার 

বাবস্থামত রোজ ঠাকুরের সামনে সাজিয়ে দিতে হয় এই ক্ষীরপূর্ণ 
নয়টি হাঁড়ি। এমনতর ভোগ-প্রসাদ কিন্তু আর কোথাও দেখা যায় না। 
এ আমাদের গোপীনাথেরই নিজন্ব।% 

পুরী মহারাজের অস্তরে চকিতে খেলিয়। গেল চিন্তার ঝলক । এই 
অমৃতকেলী যদি এমনি অপূর্বব বস্তু, তবে শ্রীগোপালের ভোগেও 
তা কেন লাগানে! হইবেনা ? মনে ননে কহিলেন, “আহা, এই অনুপম 
ক্ষীর-প্রসাদের আন্বাদ একবার যদি পেতাম, তা'হলে বুঝতে পারতাম 
--একি রকম বসন্ত । কিভাবে তৈরী হয়, তাও ধরা! যেতে। 1 

সঙ্গে সঙ্গেই লজ্দা হইল । অস্ফুট স্বরে বলিয়! উঠিলেন, *ভ্রীবিষু, 
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শ্রীবিষুণ ! ছিঃ ছিঃ | কি সব যা-তা আমার মনে আসছে আজ? এষে 
মহা পাপ! এ তো কিছুতেই সম্ভব নয়। সন্ন্যাসী হবার পর অযাচক 

বৃত্তি নিয়েছি, অমৃতকেলী প্রসার্দ কি ক'রে আমি চাইবো ? তবে হা, 

যদি অযাচিতভাবে মন্দিরের কর্তারা দিয়ে দেন, তবে হয়। কে জানে, 

প্রাণের আকাঙ্া প্রভূ পুর্ণ করবেন কিনা ?* 

ভোগরাগ শেষ হইয়া গেল। পুরী মহারাজ মন্দির হইতে বাহির 
হইয়া আসিলেন। হাটিতে হাটিতে উপনীত হইলেন গ্রামের প্রান্তস্থিত 
হাটে । 

রাতের অন্ধকার গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। কেনাবেচা শেষে হাটের 

মানুষ সব ঘরে ফিরিয়া! গিয়াছে । মাধবেন্দ্র জনপরিত্যক্ত এক চাল। 

ঘরে গিয়া বসিলেন । মন আজ বড় অনুতপ্ত । অযাচক সন্ন্যাসী তিনি, 

অথচ যাক্ক্ার ইচ্ছা উদয় হইয়াছে তাহার মনে । এ পাপ স্থালনের 

জন্য সার! রাত জাগিয়া করিবেন প্রভুর নাম গান । 
প্রহরের পর প্রহর চলিতে লাগিল তাহার মৃছ্কণ্ঠের কীর্তন। 
এদিকে গোগীনাথ মন্দিরের পুজারী ঠাকুরকে শয়ান দিয়াছেন । 

নিজের কাজকন্ যাহ! ছিল তাহাও সব শেষ হইয়াছে । এবার পার্শৃস্থ 

প্রকোন্ঠে গিয়া তিনি নিশ্চিন্ত মনে শয়ন করিলেন । 
গভীর নিশুতি রাত। কোথাও কোন সাড়। শব্দ নাই। মন্দিরের 

চারিপাঁশের বনাঞ্চলে শুধু শোন! যাঁষ বিল্লির একটানা! রব। 

হঠাৎ ঘুমস্ত পৃজ্ারীর কাণে পশে মৃদ্ধ মধুর আহ্বান, “ওরে ওঠ 
ওঠ । শিগগীর ছুয়ার খোল ।” 

পূজারী ধড়মড় করিয়া শয্যায় উঠিয়া বসেন। একি! এ আবার 

কাহার কণ্ঠন্বর ? জনমানবহীন এই অরণা অঞ্চলে কে এমন করিয়। 
তাহাকে ডাকে ! 

আবার কাণে আসে ন্ুধান্সিপ্ধ সে কণ্ঠস্বর__“ওরে, শোন্। আর 
দেরী করিস্নে। গ্ভাখগে যা, আমার গীতবাসের আড়ালে গোপনে 

লুকোনো রয়েছে এক হাড়ি অন্তকেলী ক্ষীর। এট! লুকিয়ে রেখেছি 
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আমার প্রাণপ্রিয় ভক্ত মাধবেন্্রপুরীর জন্য ৷ এই ক্ষীর প্রসাদ খাবার 
জন্য মনে তার ভারি ইচ্ছে জেগেছিলে। আজ, অথচ মুখ ফুটে সে কারুর 
কাছে চাইতে পারেনি । তার এই ইচ্ছা পুরণ না করে কি আমি 
স্থির থাকতে পারি? তাইতো! তোদের চোখকে ফাকি দিয়ে, তার 
জন্য এই ক্ষীর আমি চুরি করেছি। পুরীগোসাই এখন হাটের এক 
কোণে বসে আমার নাম গান করছে । তাকে খুঁজে বার করে আমার 

এ প্রসাদ শিগগীর দিয়ে আয়” 

স্বয়ং গোগীনাথ দিতেছেন এই নির্দেশ ! ভক্তবৎসল ঠাকুরের 
একি অপরূপ লীলা, একি অন্তত প্রেমরক্গ ! 

পুজারীর সারা দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, আর ছুই চোখে 
নামিয়াছে পুলকাশ্র। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াই তিনি ঠাকুরের শয়ন 
ঘরে ছুটিয়া যান। দেখেন, সতাই তে, শ্রীবিগ্রহের পরিহিত বসনের 

আড়ালে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এক ভীড় অমৃতকেলী । তাড়াতাড়ি এটি 
উঠাইয়া নিয়া তখনি তিনি হাটের দিকে ছুটিলেন। 

হাটের আনাচে কানাচে পুরী মহারাজকে তিনি খু'জিয়া৷ ফিরেন, 
উচ্চকণ্ে বারবার তাহার নাম ধরিয়া ডাকেন। 

অবশেষে সাক্ষাৎ মিলিল। প্রসাদের ভাগ সম্মুখে রাখিয়া পুজারী 
কহিলেন, “মহারাজ, আপনার ভাগ্যের সত্যই সীমা নেই। এই 
দেখুন, স্বয়ং গোগীনাথজী আপনার জন্য এই অমুতকেলী পাঠিয়েছেন। 
আপনি মুখ ফুটে ক্ষীর প্রসাদ চান্নি বটে, কিন্তু দয়াল ঠাকুর আপনার 
জন্য নিজেই এটি লুকিয়ে রেখেছিলেন। প্রিয় ভক্তের জন্য গোপীনাথ 
আজ হয়েছেন ক্ষীরচোর1।৮ 

একি কৃপালীল৷ প্রাণপ্রতুর ! মাধবেন্দ্রের হৃদয়ে উত্তাল হয় 
কৃষ্ণপ্রেমের মহাপাথার। সন্িৎ হারাইয়া৷ তিনি ভূতলে পতিত হন, 

সার! দেহে ফুটিয়। উঠে সাত্বিক প্রেমবিকার । 

এ অলৌকিক প্রেমাবেশ দর্শন করাও যে এক বিরল সৌভাগ্য । 
পৃজারী আনন্দে আত্মহারা হইয়া ঘান। অস্ফুটন্বরে বলিতে থাকেন, 
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ভারতের সাধক 

“পুরী মহারাজ, ধন্য আপনি। সার্থক আপনার প্রেমভক্তি, আর 

কষ্ঠরসের সাধনা । আপনার জন্য প্রভু গোগীনাথকে কেন ক্ষীর চুরিতে 
নামতে হয়, এবার তা বুঝতে পেরেছি ।% 

মাধবেন্দ্র কিছুটা! প্রকৃতিস্থ হইলে পুজারী সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন 
করিলেন । আগাইয়া' দিলেন প্রভু গোপীনাথের প্রসাদের ভশড়। 

মহা বৈষ্ঞবের প্রেমাবেশ একেবারে কাটে নাই। সারা দেহ ঘন 
ঘন কম্পিত হইতেছে, আর আম্ত নয়নে অবিরল ধারে ঝরিতেছে 
পুলকাশ্রু | 

অস্ফুট কষ্ঠে বারবার তিনি বলিতেছেন, হে প্রাণনাথ, হে 
দীনদয়াল ! অপার তোমার কৃপা, প্রভূ ! এ অধমের জন্য তুমি নিজেই 
নিজের প্রসাদ চুরি করেছে৷ ! শুধু তাই নয়, আবার বাহক দিয়ে এই 
গভীর রাতে ত৷ পাঠিয়েও দিয়েছো!» 

প্রসাদ ভোজন শেষ হইল। এবার ভাগুটি টুকরা টুকরা করিয়া 
মাধবেন্দ্র ভক্তিভরে বহির্ববাসে বাঁধিয়া নিলেন। এই মৃত্ভাণ্ডের পবিত্র 

কণাও যে তাহার কাছে মহাপ্রসাদ ! স্নান ও ভোগরাগের শেষে এক 

বিন্দু রোজ মুখে দেন আর দিব্য প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া উঠেন। 
হাসিয় কীদিয়৷ নাচিয়া গাহিয়! চারিদিকে উদ্বেলিত করেন কষ্ণপ্রেমের 
ভাবতরঙ্গ ৷ 

রেমুন৷ হইতে মাধবেন্্র সেদিন নীলাচলে আসিয়। উপস্থিত হন। 

দীর্ঘ পরিব্রাজনের পর মিলে শ্রীজগন্নাথের দর্শন। হৃদয়ে প্রেমরসের 
বন্তা উথলিয়া উঠে, সারা দেহে দেখা দেয় অশ্র-কম্প-পুলক সমন্বিত 

সাত্বিক প্রেমবিকার। ভক্তিপ্রেমের এই পরাকাষ্ঠা যে একবার দর্শন 
করে, বিস্ময়ের তাহার সীমা থাকে না। 

দিকে দিকে সংবাদ রটিয়া যায়, ভক্তিদিদ্ধ মহাপুরুষ মাধবেন্্ 
রীক্ষেত্রে আসিয়াছেন। ভক্তের! দলে দলে ছুটিয়া আসে, জগন্নাথের 
পা্ডা, রাজার অন্ুচর সবাই আসিয়া ভীড় করিয়া গড়ায় । 
মহারাজ প্রেমাপুত কণ্ঠে সবাইকে কহেন শ্রীগোপালের লীলারঙ্গের 
মা 



মাধবেন্দ্রপুরী 

কথাঃ “ভাই সব, গোপাল আমার আবদার করেছেন জগন্নাথদেবের 

মতই চন্দন আর কর্পুর দেহে মাখবেন। আর এসব হওয়া চাই এই 

পবিত্র ক্ষেত্রেরই বনজাত । তোমর! সবাই কৃপা ক'রে আমায় এগুলে। 
যোগাড় করে দাও। আমার মুখ রক্ষা কর 1” 

বিশিষ্ট ভক্তেরা, প্রতিষ্ঠাবান রাজকর্্মচারীরা, পুরীজীকে সাহায্য 
করিতে লাগিয়া যান। ভারে ভারে সংগৃহীত হইতে থাকে তাহার 
প্রাথিত বস্তু। বাহকদের মাথায় প্রচুর চন্দন কাঠ ও কয়েক ভগ 
স্থবাসিত কর্ূূর চাপাইয়া মাধবেন্্র বৃন্দাবনের পথে রওনা হন! 
কয়েকদিন চলার পর রেমুনার শ্রীমন্দিরে আসিয়। পৌছান। 

গোপীনাথের সেবকদের কাছে এবার তাহার মহা সম্মান। সবাই 
এই সিদ্ধ বৈষ্বের সেবা যত্বে রত হয়। মন্দির অঙ্গনে বহিয়া যাঁয় দিব্য 

আনন্দের শ্োত। 

ও নর্ততন কীর্তন শেষ হইয়া! গেল। প্রসাদ গ্রহণের পর 

মহারাজ পরমানন্দে জগমোহনের এক কোণে শয়ন করিলেন । 

গভীর নিশীথে দেখিলেন এক অপূর্বব স্বপ্ন । জ্যোতির্ঘয় মৃত্তিতে, 
ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠামে, গোপাল তাহার সম্মুখে আসিয়া দাড়াইয়াছেন। 

আননে প্রসন্ন মধুর হাসি । 
প্রভু কহিলেন, “বৎস মাধবেন্দ্র, তোমায় আর দৌড়ঝণীপ কারে 

বেড়াতে হবে না। তোমার আঁনীত চন্দন আর কর্পূর বৃন্দাবনে আমার 

কাছে পৌছে গেছে ।” 

প্রসাধন-বস্তুর ভেট নিয়া! মাঁধবেন্ত্র কেবলমাত্র রেমুনা অবধি 

আসিয়া পৌছিয়াছেন, বৃন্দাবন যে এখনো বহু দূরে। প্রভুর একি 
হেয়ালিপুর্ণ কথ! ? 

গোপাল আবার কহিলেন, “সেকি গো! ! এসব যে পেলাম, ত৷ বুঝি 
তোমার বিশ্বাস হচ্ছেনা ? তবে বলছি, শোন। গোপীনাথের অঙ্গ আর 

আমার অঙ্গ একই। যে আমি বুন্দাবনে রয়েছি, সেই আমিই যে 
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রেমুনায়। তুমি গোগীনাথের দেহে কর্পুর চন্দন রোজ লেপন করো, 

তবেই আমার দেহ শীতল হবে। দ্বিধা করোনা, আমি যা বলছি, সেই 

ব্যবস্থাই চল্তে দাও ।» 
ভোর হইতে না হইতেই পুরী মহারাজ মন্দিরের সেবক ও ভক্তদের 

ডাকাইয়া স্বপ্ন বৃত্তান্ত কহিলেন। ্বয়ং প্রভুর আজ্ঞা-_-আর সে আজ্ঞা 
আসিয়াছে ভক্তিপ্রেমসিদ্ধ পুরী গৌঁসাইর মুখ দিয়া। সকলে তখনি 
সোল্লাসে একথা মানিয়া নিলেন ! 

অতঃপর নিষ্ঠাবান সেবকদের দ্বার! প্রতিদিন চলিতে থাকে কর্পূর, 
চন্দন লেপন! সে-বার সারা গ্রীষ্মকাল মাধবেন্দ্র রেমুনায় প্রভুর সেব৷ 
দর্শন করেন। তারপর আবার নীলাচলে ফিরিয়া যান । 

ভক্তশিরোমণি মাধবেন্দ্রের অমুতময় কাহিনী উত্তরকালে মহাপ্রভু 
শ্রীচৈতন্যের মুখে প্রায়ই শোন! যাইত। পুরী মহারাজের অপূর্ব 
প্রেমোন্মত্তত। ও অষ্টসান্বিক বিকারের কথ৷ শুনিয়া ভক্তদের বিন্ময়ের 

সীমা থাকিত না। 
সন্ন্যাস, গ্রহণের পর মহাপ্রভু নীলাচলের পথে রেমুনায় আসিয়! 

উপস্থিত হন। এখানে অবস্থান করার কালে পুরী মহারাজের স্মৃতি ও 
গোগীনাথের লীলারঙের কথ তাহার স্মৃতিতে বারবার জাগিয়। উঠে। 
ভক্ত কবি কষ্*দাস কবিরাজ শ্রদ্ধাভরে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন__ 

প্রভু কহে নিত্যানন্দ করহ বিচার ! 

পুরী সম ভাগ্যবান জগতে নাহি আর। 

হুঞ্চদানচ্ছলে কৃষ্ণ যারে কৃপা কৈল।। 
যার প্রেমে বশ হঞা প্রকট হইল! । 
সেবা অঙ্গীকার করি জগৎ তারিলা। 

যার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈলা। 
কপূর চন্দন যার অঙ্গে চড়াইল! । 

| ( শ্রীচৈচঃ মধ্য-৪ ) 
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বৈধী ভক্তির পথ অন্গুসরণ করিয়। যে জীবন সাধনা মাধবেন্দ্র 

'শুরু করেন, উত্তরজীবনে তাহাই তাহাকে টানিয়া নেয় রাগান্ুগাঃ 
প্রেমরসাশ্রিত ভক্তির চরম সাধনায় । ভাগবত-প্রচারিত প্রেমরসের 

সাধনায় তিনি নিমজ্জিত হন। জীবন তাহার অপরূপ মহিমায় সার্থক 

হইয়া উঠে । 
মাধবেন্দ্রে প্রশিষ্য রায় রামানন্দের মুখে এই ভক্তিখর্থের পূর্ণা্ 

পরিচয় চৈতন্তাদেব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেবার দক্ষিণদেশ হইতে 

পুরীধামে ফিরিয়া আসিয়৷ মহাপ্রভু সার্ববভৌমকে বলিয়াছিলেন, 
“দাক্ষিণাত্যে গিয়ে নানা পথ নানা ধর্মমতের সংস্পর্শে এলাম । কিন্তু 

দেখলাম, এদের ভেতর রায় রামানন্দের মতবাদই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ” 

( চৈতম্তচন্দ্রোদয় --কবি কর্ণপুর ) 
বল! বাহুল্য, রায় রামানন্দের মুখে যে সাধ্য-সাধন তত্বের ব্যাখ্যা 

শুনিয়। মহাপ্রতু মুগ্ধ হন তাহা৷ মাধবেন্দ্রপুরীরই প্রবন্তিত প্রেমসাধনার 

পরম তত্ব । 

এই প্রেমসাধনায় সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মহাসাধক মাধবেক্দ্রের জীবনে 

নামিয়া আসে দিবালোকের আলোক সন্কেত। জীবের উদ্ধারের জন্য, 

পরমপ্রভূর অবতরণের জন্ত যে অভীগ্। এতকালে তিনি হৃদয়ে পোষণ 

করিয়াছেন, আজ তাহ! সফল হইয়া উঠে। মহাবৈষ্ণবের উপলব্িতে 

ধর! দেয় গোলকপতিব আসন্ন আবির্ভাবের কথা । 

কিন্ত বার বার মনে জাগে সংশয়ের আলোড়ন, এ আবির্ভাব তিনি 

কি প্রত্যক্ষ করিয়। যাইতে পারিবেন? সে সৌভাগ্য কি সত্যই তাহার 

হইবে? 
অবতারের আবির্ভাবকে ত্বরান্বিত করিতে হইবে । তাই মাধবেক্্র- 

পুরী আবার নৃতন করিয়া বেন কঠোর তপস্তায়। ঝারিখণ্ডের গহন 

অরণো দিনের পর দিন চলে তাহার ধ্যান ভজন । 

এ দিকে গ্রীপাদেরই নির্দেশে তাহার প্রিয়তম শিশ্ত অদ্বৈত আচাধ্য 

এ সময়ে শাস্তিপুরে বসিয়া অশ্রু্জলে বুক তাঁসাইতেছেন। তিল তুলসী 
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নিবেদন করিয়! শ্রীভগবানের কাছে দিনের পর দিন জানাইতেছেন 
প্রাণের আকুল প্রার্থনা ।-_-“কলুষহারী হে প্রভু, এবার এসো--এসো; 
ভূভার লাঘবের জন্ত তুমি অবতীর্ণ হও |» 

গৌড়ীয় বৈষ্ঞব কবিদের মতে, আচার্য মাধবেন্দ্রপুরীর সন্থল্প সিদ্ধ 
হইয়াছিল । নবদ্বীপে উপনীত হইয়া নবজাত গৌরমুন্দরকে তিনি দর্শন 
করিয়া গিয়াছিলেন। 

মাধবেন্দ্রের চাওয়া পাওয়া সবই ফুরাইয়াছে, এবার তিনি পূর্ণ 
মনস্কাম। মহাভাগবতের মরজীবনে এবার ধীরে ধীরে আগাইয়া 

আসিতেছে মহাপ্রয়াণের পালা । 

অন্তিম শয্যায় শায়িত হইয়াও শ্রীপাদ ভাবিতেছেন জীবনকল্যাণের 

কথা । সেদিন প্রিয় শিশ্য, মৈথিল পণ্ডিত পরমানন্দ পুরীকে ডাকিয়া 
কহিলেন, “বৎস, আমার বিদায়ের দিন এবার এসে পড়েছে। কিন্তু 

আমার জন্য তোমরা শোক কারো না। বরং আনন্দই ক'রতে পারো, 

কারণ, তোমরা যে মহা ভাগ্যবান। তোমরা পরমপ্রভূর আবির্ভাবের 
আলোকচ্ছটা ' দেখতে পেয়ে ধন্য হবে। আর বিধির বিধানে আমায় 
চলে যেতে হবে তার আগে 1” 

অপুর্ব ভাবাবেশের মধ্য দিয়া মহা প্রেমিক মাধবেন্দ্ের শেষের 
দিনগুলি অতিবাহিত হয়। দিনের পর দিন শিষ্তেরা দর্শন করেন 

তাহার কৃষ্ণবিরহধিক্ন মৃত্তি, আর বিস্ময়ে সবাই অভিভূত হন। 
সেদিন কক্ষমধ্যে কষ্ণকীর্তন অনুষ্ঠিত হইতেছে। তীব্র ভাবাবেশের 

ফলে শ্রীপাদের দেহে প্রকাশ পাইয়াছে সাত্বিক বিকারচিহ্নু। বহুক্ষণ 

পরে তিনি অর্ধবাহ্য প্রাপ্ত হন। আকুলভাবে ক্রন্দন করিতে থাকেন, 

“কোথায় কৃষ্ণ, কোথায় আমার প্রাণপ্রভূ! কৃপাময়, কুপা ক'রে 
এ অভাজনের প্রাণ বাচাও !” 

মিলন বিরহের এই তরঙ্গভঙ্গ, দয়িতের জন্য এই প্রেমা্তির মর্ম 
বুঝিবে, এমন সাধ্য কাহার? কৃষ্ণরসের উত্তাল সাগরে মাধবেন্ 

খু 
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একবার ডুবিতেছেন, আবার ভাসিতেছেন। ভাসিয়া উঠিয়াই আবার 
কাদিতেছেন তেমনি ডুবিবার জঙ্য ৷ 

মিলনের পর বিরহ, বিরহের পর মিলন, প্রেম সাধনার এই চিরম্তন 

আবেগচঞ্চল দোলা, প্রেমান্তির এই চিরদহন, ইহাই যে মহাপ্রেমিকের 
চির কাম্য। এ দহনম্বালা ছাড়া যে জীবন দুর্ববহ। কিন্তুকে এই 

প্রেমস্থালার স্বরূপ বুঝিবে ? কে হইবে তাহার ব্যথার ব্যথী ? 
সেবক ভক্ত ও সাধকগণ নীরবে নিনিমেষে এই বিরহ-লীলা 

দেখিতেছেন, আর বসিয়৷ বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছেন। 

রামচন্দ্র পুরী মাধবেক্দ্রের অন্যতম শিষ্য । জ্ঞানমার্গীয় বৈধী ভক্তি 
সাধনার দিকেই তাহার বেশী আকর্ষণ । অন্তিম শষ্যায় গুরুদেবের এই 

বিরহম্বাল! দর্শন করিয়া রামচন্দ্র বড় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। 

অনুযোগের স্থুরে কহিলেন, প্রভূ, কেন এমনি ক'রে কেঁদে কেঁদে 
আপান আকুল হচ্ছেন, অসুস্থ শরীরকে আরো অসুস্থ ক'রে তুলছেন? 

আপনার মত ব্রহ্মবিদের পক্ষে এ রোদন তো! শোভা পায় ন৷ ! পূর্ণ 
ব্রহ্মানন্দ আপনি স্মরণ করুন, হৃদয়ের তাপ ছ্ুখ সব দূরে যাবে, 

আপনি সুস্থ হ'য়ে উঠবেন» 
শ্্রীপাদ গঞ্জিয়া উঠিলেন, “ওরে, তুই মহাপাগী, কৃষ্ঞপ্রেমের রীতি 

তুই কি বুঝবি? কৃষ্ণপ্রেম আর কৃষ্ণলীলার কি শেষ আছে রে? হৃদয়- 

মঞ্চে পরম প্ররভ্ুকে স্থাপন ক'রেছি, আর বুভূক্ষু হয়ে আছি রসরাজের 

নব নব লীলার উদ্বোধন দেখার জন্য । আমি মরে যাচ্ছি আমার 

দহন জ্বালায়। হৃদয় আমার স্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে। আর তুই 

হতভাগা, এসেছিস এসময়ে আমায় জ্বালিয়ে মারতে । দূর হ, দূর হ। 

তোর মত পাষণ্ডের মুখ দেখে যেন আমায় পরলোকে না যেতে হয়|” 
আত্মস্তরী শিব্য রামচন্দ্র পুরীকে সেই দিনই নত শিরে গুরুসকাশ 

হইতে বিদায় নিতে হইল। 

এ সময়ে গুরুসেবার ভার নিয় রহিয়াছেন ঈশ্বরপুরী । দিনের 
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ভারতের সাধক 

পর দ্রিন, রাতের পর রাত, ব্লাস্তিহীন পরিচ্্যায় তিনি রত থাকেন। 

কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীল। গুরুকে শ্রবণ করান। সাধননিষ্ঠ, সেবানিষ্ঠ এই 
শিষ্যের জন্য মাধবেন্দ্রেরও পেেহের অবধি নাই। সাত্বিক বিকার ও 

ভাবাবেশের ঘোর কাটিলেই অপার সন্তোষে তাহাকে জ্ঞাপন করেন 
আশীর্বাদ আর অভয়বাণী । 

মহাপ্রয়াণের আগের দিন। শ্ত্রীপাদ সন্সেহে সেবক ভক্তকে নিকটে 
ডাকিলেন। কহিলেন, “বৎস, এবার আমার সময় হয়ে এসেছে। 

যাবার আগে সারা অন্তব দিয়ে আশীর্বাদ ক'রছি, প্রকৃত কৃষ্ণপ্রেম 

তোমার হৃদয়ে উপজিত হোক, তুমি কৃষ্ণচলাভ কর» 

গুরুর কপা-নিঃস্ত প্রেমধার৷ সাধক ঈশ্বরপুরীকে পরিণত করে 
কষ্ণপ্রেমের অমৃত-সায়রে । উত্তরকালে এই সায়রে অবগাহন করিয়াই 
ধন্য'হন প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্থয । 

লীলানাট্য এবার শেষ দৃশ্ঠে আসিয়া পড়িয়াছে। শিষ্য ও ভক্তের 

সজল নয়নে মাধবেন্দ্রের শয্যা ঘিরিয়া দণ্ডায়মান । 
মহ মধুর স্বরে মহাপুরুষের কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল তাহার 

স্বরচিত চিরপ্রিয় কৃষ্ণবিরহ-শ্লোক_ 

অয়ি দীনদয়ার্র নাথ হে 

মথুরানাথ কদাবলোক্যসে । 
হৃদযং ত্বদালোককাতরং 
দায়ত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্। 

অর্থাৎ, হে দীনদয়াল, হে নাথ, হে মথুরানাথ! কবে তুমি আমায় 
দেবে তোমার দর্শন? তুমি যে আমার চিরদয়িত-_প্রাণের চেয়ে তুমি 
প্রিয়তর। তোমার অদর্শনে হৃদয় আমার কাতর হয়েছে, ভ্রমময়ী 
দশায় আমি পতিত হয়েছি। এখন আমি কি করি? তুমি ছাড়া 
কোন উপায়ই ষে আমার নেই! 

কৃষ্ণপ্রেমতত্বের মহান অধিকারীদের কাছে মাধবেন্দ্রের এই শ্লোক 
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মাধবে্রপুরী 

বড় প্রিয়। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যও তাহার এই চিরবিরহ-অঙ্পের শ্লোকটি 

আবৃত্তি করিতে করিতে প্রেমোন্মত্ত হইয়া পড়িতেন। অশ্রু-কম্প- 
স্তস্ত-বৈবর্ণ প্রভৃতি অষ্টসাত্বিক বিকার তাহার দেহে এ সময়ে প্রকটিত 

দেখিয়া! ভক্তগণ বিম্ময়ে হতবাৰ্ হইতেন । 
মাধবেন্দ্রের এই শ্লোকের প্রশস্তি গাহিতে গিয়া দার্শনিক-কবি 

কৃষ্ণদাস গোন্বামী লিখিয়াছেন__ 
রত্ুগণ মধ্যে যৈছে হয় কৌন্তুভ মণি। 
রসবাক্য মধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি। 

এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধা ঠাকুরাণী। 

তার কৃপায় স্ষুরিয়াছে মাধবেন্দ্রবাণী | 
' কিব৷ গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন । 

ইহা! আন্বাদিতে অধিকারী নাহি চৌঠজন। 
( চে-চ 2 মধ্য-৪) 

ভি কৃষ্ণের মাধুর্যযরসের শেষ নাই, রূপৈশ্বধ্েরও নাই 
তেমনি তাহার প্রেমিক ভক্তেরও নাই রসভুঞ্জনের পরিসমান্তি। 

এ রস যত আস্বাদিত হয়, ততই হইতে থাকে অফুরম্ত। 

অনাগ্ভান্ত মাধুধ্য-বিগ্রহের অনাগ্ন্ত আন্বাদন। তাইতো মহাপ্রেমিক 
মাধবেন্দ্রের এই কষ্ণান্তি! এমন বিরহ সম্তাপ আর হা'-হুতাশ ! 

“অয়ি দীনদয়ার্রনাথ বলিয়। শ্রীপাদ সেদিন চিরতরে নয়ন ছুটি 
নিমীলিত করিলেন। ভারতের রাগান্ুগা ভক্তসমাজের অন্যতম উজ্জ্বল 
জ্যোতিফ চিরতরে হইল অবৃষ্ । 

মাধবেন্দ্রের বিপুল অবদানের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া কবিরাজ 

গোস্বামী উত্তরকালে যাহা লিখিয়৷ গিয়াছেন, আজে প্রেমভক্তিময় 
সাধকদের তাহ! বিস্ময় জাগায়-_ 

পৃথিবীতে রোপণ করি 
গেলা প্রেমাঙ্কুর। 

'লেই প্রেমাঙ্ক,রের বৃক্ষ 
চৈতন্ত ঠাকুর। 
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ভক্ত লালাবানু 
কাজকর্ম সব শেষ হইয়া গিয়াছে, কাছারি বাড়ী হইতে লালাবাবু 

প্রাসাদ অভিমুখে ফিরিয়া চলিয়াছেন। তাঞ্জামের টি রহিয়াছে 
পাইক বরকন্দাজ ও ভৃত্যের দল । 

শীতের পড়ন্ত বেলা । মিষ্টি রোদ আর নিগ্ধ ঝিরঝিরে হাওয়ায় 
শরীর জুড়াইয়া যায়। লালাবাবুর অন্তর প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠে। 

মনে মনে ভাবেন, সায়ংকৃত্যের তো৷ এখনো! অনেক দেরী । এই অবসরে 
গঙ্গাতীরে খানিকটা বেড়াইয়া গেলে মন্দ কি? আদেশমত বাহকেরা 
সেই পথেই ধাবিত হইল। 

পৃতসলিলা! সুরধুনী কুলু কুলু নাদে বহিয়া চলিয়াছে। জলতরঙ্গে 
ঝলসিয়া উঠিতেছে অস্তাচলোনুখ সূর্যের গৈরিক আলোক । নদীবক্ষে 
সষ্ট হইয়াছে এক অপরপ মায়াজাল, আর মুগ্ধ নয়নে এই নয়নাভিরাম 
দৃশ্যের দিকে লালাবাবু তাকাইয়া আছেন । দেখিয়া দেখিয়া আশ 
আর মিটিতেছেন না! 

ইঙ্গিত মত নদীতীরে এক গাছের ছায়ায় তাঞ্জাম নামানো হইল । 

হুকাবরদার সঙ্গেই রহিয়াছে, ছুটিয়া আসিয়া তখনি আলবোলার 
কক্ষেতে তামাকু চড়াইয়া দিয়! গেল । | 

তাঞ্জামের রঙীন রেশমী ঝালর হাওয়ায় দোল খাইতেছে। মাঝে 
মাঝে কাণে আসিতেছে গঙ্গার ম্বুমধুর ছল্ ছলাৎ শব্দ! কিংখাবে 
মোড়া, নরম তাকিয়ায় হেলান দিয়! লালাবাবু ফরসীর নলটি মুখে 
পুরিয়া দিলেন । আলম্য মন্থর এই শীতের সন্ধ্যাটি তাহার বড় 
রমণীয় লাগিতেছে। মুখ নিঃস্যত সুগন্ধী অনুরী তামাকুর ধোঁয়া কুণ্ডলী 
পাকাইয়! উর্ধে মিলাইয়! যাইতেছে । সেই সঙ্গে লালাবাবুর মনও 
হইয়াছে উধাও | 

১৪৪ 



লালাবাব 
হঠাৎ কাণে পশে বালিকাকষ্ঠের আওয়াজ, “বাবা, বেলা যে যায়। 

এবার ওঠো । দিন তো শেষ হয়ে এলো 11” 
এ ব্যাকুল আহ্বান তির্ধ্যক গতিতে গিয়া বিদ্ধ হয় মর্মমমূলে । 
বিদবাৎপুষ্টের মত লালাবাবু চমকিয়। ওঠেন। ঝাীকুনির ফলে হাত 

হইতে ফর্সীর নল খসিয়া পড়ে। 

অন্তরে জাগে প্রশ্নের পর প্রশ্ন, সর্ববসন্তায় জাগে আলোড়ন । 

লালাবাবু দিশাহারা হইয়া যান। 

বেলা যায়! সত্যিই তে। এ যাওয়াকে অস্বীকার করার উপায় 

নাই। পরম সত্যরূপে আজ ইহা উদ্ভাসিত হইয়াছে তাহার মনশ্চক্ষে । 

গঙ্গার পরপারে, দিক্চক্রবালে ধুসর সন্ধ্যা এ ঘনাইয়া আসিতেছে । 

তেমনি তাহার জীবন প্রান্তেও যে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে 

চিরবিরতির বনিক! । 

জীবন-দেবতার কৃপার অবধি নাই, লালাবাবুর জীবন তিনি খদ্ধির 

প্রাচুর্য্যে ভরিয়া তুলিয়াছেন। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সব কিছুরই 

সম্ভাবনার ছার তাহার কাছে ছিল উন্মুক্ত। কিন্তু সে সব সুযোগের 

সছ্যবহার তো তিনি করেন নাই। আজ মর জীবনের প্রান্তসীমায় 

আসিয়া কি তাহার উত্তর দিবেন ? 

দেওয়ান গল্গাগোবিন্দ সিংহের পৌর লালাবাবু। বৈভব ও মর্ধ্যাদায় 

সারা পূর্ববভারতে তিনি অপ্রতিদন্দী। ইংরেজের গড়া, শ্রেষ্ঠ প্রাচ্য নগরী 
এই কলিকাতায় কাঞ্চ_-কৌলিন্যের দিক দিয়া, জৌলুষ ও বিলাসের 

দিক দিয়! তাহার জুড়ি নাই। কিন্তু এই বিপুল ধনৈশ্বর্্য ও বিলাস- 

বান্ছল্য সত্যকার কোন্ শাস্তি, কোন্ আনন্দ তাহাকে আনিয়। দিয়াছে? 

গৃহে প্রভু শ্রীগোবিন্দের মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত, সেবা পুজাও চলিয়া 

আসিতেছে দীর্ঘদিন যাবং। এই ইষ্ট বিগ্রহের কপার আলোক- 

সক্কেতও লালাবাবুর জীবনে কম আসে নাই। কিন্তু সে আলোকের 

স্পর্শে জীবনদীপ স্বালাইয়া নিতে পারিলেন কই? বিষয়কীট হইয়াই 
শুধু দিন গোঙাইলেন। 
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ভায়তের সাধক 

চিন্তা ভাবনার আলোড়নের সঙ্গে অন্তরে জাগিয়া উঠে ছ্দিম 

সঙ্কল্প । নাঃ এ ভাবে দিন যাপন করিতে আর তিনি রাজী নন। 

এবার নিজেকে করিবেন ইঠ্টের চরণে উৎসর্গ । বিত্ত বিভব, ষশ মান 

সব ছাড়িয়া, দেহসম্তোগ ও দেহবুদ্ধি ছাড়িয়া উপস্থিত হইবেন 
শ্রীবন্নাবনে ৷ রাধা গোবিন্দের মহাধামে বসিয়া শুরু হইবে তাহার চরম 

তপস্তা, জৈব জীবনকে দিবেন পূর্ণান্ুতি ৷ ইই্টস্বোর মধ্য দিয়া অর্জন 

করিবেন নিত্যলীল। আস্বাদনের পরম সৌভাগ্য । 
বেলা যায়-_-বেল! যায় ! এ ধ্বনি কেবলি অন্থুরণিত হইতে থাকে 

লালাবাবুর সারা অন্তরপত্তায়। 

গঙ্গার কূল ধেঁষিয়। এক ধীবরের কুটির । দ্বিপ্রহরে কর্ণাস্ত দেহে 
সেই যে সে নিদ্রা দিয়াছে এখনে। তাহা ভাঙ্গে নাই। এ দিকে বেলা 

গড়াইয়া৷ যাইতেছে, কত কাজ রহিয়াছে অসমাপ্ত কন্যা তাই ব্যগ্র 

হইয়। ডাকাডাকি শুরু করিয়াছে । 

সেই আকম্মিক আহ্বানেই এক মুহূর্তে টুটিয়া গেল লালাবাবুর 
মোহনিদ্রা। মহাভোগীর ঘটিল অপরূপ রপাস্তর। আর বাবুশ্রেষ্ঠ 
লালাবাবু আত্মপ্রকাশ করিলেন মহাবৈষ্ণবরূপে। 

তাঞ্জাম ত্যাগ করিয়া তখনি তিনি ছুটিয়া গেলেন সেই ধীবর 
বালিকার কাছে। পুলকাশ্রুপুরিত নয়নে কহিলেন, “মা! তোর এ খণ 
আমি কখনো শোধ করতে পারবোনা । আমার বন্ধনমুক্তি হয়েছে 
আজ তোর কথায়। সত্যিই তো বেলা চলে যাচ্ছে । সেই সঙ্গে নিভে 

আস্ছে আমার জীবনের এক একটা বাতি। সাম্নে নেমে আসছে 
চির অন্ধকার । তোর মুখ দিয়ে রাধারাণীই আজ আমায় ডাক দিয়েছেন 

বৃন্দাবনে যাবার জন্য । সেখানেই আমি যাচ্ছি। আশীর্বাদ করি, মা 
তুই চিরসুখী ই।» 

প্রাসাদে ফিরিতেই দেখা গেল লালাবাধুর এক নৃতনতর রূপ। 
মহাপরাক্রান্ত ভূম্যধিকারী, ভোগপরতন্ত্র মহাবিলাসী সেই লালাবাঁধু 
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আর নাই। সর্ববন্ধ ত্যাগ করিয়া, কাঙাল বেশে, ইস্টধা শ্তরীবৃন্দাবনে 
যাইতে তিনি কৃতসহরর । 

পত্ধী, পুত্র ও আত্মপরিজনের অনুরোধ উপরোধ, কাতর ক্রন্দন 
সব কিছুই সেদিন হইল ব্যর্থ। দৈন্যভরে লালাবাবু সবাইকে কহিলেন 
_-“রাধারাণী কপা ক'রে ডাক দিয়েছেন আমায়। স্মরণ করিয়ে 

দিয়েছেন__বেলা গেল। জীবন-সৌধের দেউটি একটি একটি ক'রে 
আমার নিভে যাচ্ছে । এ ষে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। আর তোমর 
আমায় এই বিষয় কুপে পড়ে থাকতে বলোনা । এবার থেকে আমার 
জীবনের ব্রত হবে কৃচ্ছ সাধন, রাধাকৃষ্ণের সেবা, আর ভজন-পুজন। 

প্রাণপ্রভু বৃন্দাবনচন্দ্র আর রাই কিশোরীর দর্শন যেন পাই, অপ্রাকৃত 
বন্দাবনের লীলামাধু্য যেন প্রাণ ভ'রে ভুপ্তন করতে পারি-__-এই 
আশীর্ববাদই তোমরা আমায় কর ।” 

সে রাত্রি কোনমতে কাটিয়া গেল। পরদিনই ভিখারীর বেশে তিনি 

গৃহত্যাগ করিলেন। পা বাড়াইলেন ইষ্টধামের পথে । 

লালাবাবুর প্রকৃত নাম কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ 

ভাগে, ইতিহাসখ্যাত পুরুষ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বংশে, তাহার 

পৌন্ররূপে এই মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। খদ্ধিও সিদ্ধির এক অপূর্ব 
প্রকাশ দেখা যায় তাহার ভজনপরায়ণ জীবনে । 

লালাবাবুর পিত৷ প্রাণকৃষ্ণ সিংহ ছিলেন গঙ্গাগোবিন্দের পুত্র ও 
একমাত্র উত্তরাধিকারী । গঙ্গাগোবিন্দের ভ্রাতা রাধাগোবিন্দও ছিলেন 
প্রচুর বিত্তের অধিকারী । নিঃসন্তান অবস্থায় তাঁহার লোকান্তর ঘটে, 
চিরবিদায়ের পূর্বে প্রিয় ভ্রাতুপ্ুত্র প্রাণকৃষ্ণকেই সর্ববন্থ' তিনি দান 
করিয়। যান। গঙ্গাগোবিন্দ ও রাধাগোবিন্দের মিলিত এই ধনৈশ্বর্য্য ও 
কৌলিম্তের অধিকারী হইয়া প্রাণকৃষ্ণ পূর্বব ভারতের এক শ্রেষ্ঠ ধনী ও 
প্রভাবশালী ব্যক্তিরপে খ্যাত হন। পরবস্তীকালে লালাবাবু ওরফে 
কষচন্দ্র সিংহ প্রাপ্ত হন এ এঁতিহ্, আভিজাত্য ও বিপুল বিস্ত। 

১৪৭ 



ভারতের সাধক 

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ছিলেন ইংরেজ গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন 

হেষ্টিংসের প্রিয় দেওয়ান। দীর্ঘকাল বাংল! বিহার উড়িস্তার দেওয়ানী 
কাধ্য তিনি অসাধারণ যোগ্যতার সহিত চালাইয়া যান। এই করে 

নিষুক্ত থাকিয়া পত্তন করেন নিজ বংশের জন্য বিশাল জমিদারী, সঞ্চয় 
করেন অপরিমেয় ধনৈশ্বধ্য | 

পৌজ কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের নয়নমণি। আদর করিয়। 
পিতামহ তণহাকে ভাকিতেন 'লালা” বলিয়া । উত্তর জীবনে পিতা- 

মহ্ত্রে দত্ত এই আদরের ডাকনামেই তিনি সারা ভারতে পরিচিত 

হইয়! উঠেন । 

প্রাণপ্রিয় নাতি লালাবাবুর অন্নপ্রাশনের সময় গঙ্গাগোবিন্দ ষে 
বিরাট আনন্দোৎসবের আয়োজন করেন বাংলার সামাজিক জীবনের 

ইতিহাসে তাহা স্মরণীয় হইয়া আছে। বাংলা বিহার ও উড়িস্যার শ্রেষ্ঠ 
পণ্ডিত ও গণ্ামান্ ব্যক্তিরা সেদিনকার উৎসব অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত 
হন। আর দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ প্রত্যেকের কাছে সাদরে প্রেরণ 

করেন সোনার পাতে খোদাইকরা নিমন্ত্রণলিপি। সে উংসবের 

জীকজমকের কথা জনপ্রবাদে পরিণত হইয়াছে। 

আনুমানিক ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে লালাবাবু জন্গ্রহণ করেন। বংশের 

একমাত্র ছুলাল, অনিন্দ্যস্থুন্দর এই শিশুর আবির্ভাবে কাথির সিংহ- 
ভবনে চাঞ্চল্য পড়িয়া! যায় । পিতামহ, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ, আনন্দে 

উচ্ছুল হইয়া! উঠেন। কিন্তু এ আনন্দ তাহার ভাগ্যে বেশী দিন স্থায়ী 
হয় নাই। পৌন্রমুখ দর্শনের কয়েক বৎসর পর তিনি ইহলীল! সংবরণ 
করেন। 

বালক লাল! ক্রমে বড় হইতেছে, তাহার শিক্ষার ব্যবস্থার জন্ম 

পিতা প্রাণকৃষ্ণের যত্বের অবধি নাই। শুধু সংস্কৃতও বাংল ভাষাই 
নয়--ইংরেজী, ফার্সী ও আরবী পড়ানোর জন্যও" নিয়োজিত কর! হয় 
অভিজ্ঞ ও নুপণ্ডিত শিক্ষকদের । এমনিতেই তাহার মেধা ও প্রতিভ! 
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অসামান্ত । তছুপরি রহিয়াছে বিশিষ্ট শিক্ষকদের চেষ্টা যত়। অল্প 
সময়ের মধ্যে কয়েকটি ভাষা তিনি আয়ত্ত করিয়া ফেলেন। 

সংস্কৃত ও ফার্সীর পাঠই লালাবাবু বেশী গ্রহণ করিতে থাকেন, এই 
ছুইটি ভাষায় তাহাকে অসাধারণ বুৎপত্তি লাভ করিতে দেখা যায়। 
উত্তরকালে বিশিষ্ট ফাসীঁবিদ্ বলিয়। তিনি সম্মানিত হইতেন। 

সংস্কৃত শাস্তগ্রন্থের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত ছিল তীহার পরম প্রিয়। 
এই গ্রন্থের কোন শ্লোক সম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন তুলিলে তিনি সোৎসাহে 
আগাইয়া আদিতেন। মনীষা ও ধীশক্তি বলে কঠিন কঠিন শ্লোকের 
নিহিতার্থ অনায়াসে করিতেন উদ্ঘাটন। শুনিয়া লোকের বিস্ময়ের 
অবধি থাকিতন! | 

বালক কাল হইতেই তাহার চরিত্রে ফুটিয়া উঠে সত্যনিষ্ঠা ও 
ঈশ্বরভক্তি। গৃহের দেবমন্দিরে পুরাণ পাঠ হয়, ধর্মসভা বসে, বুঝুন 
আর না বুঝুন, কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে তিনি সেখানে আসিয়া 
উপস্থিত হন। এক এক দিন হৃদয়ে জাগিয়! উঠে ভাবের প্রবাহ, তন্ময় 
হইয়া ইঞ্টবিগ্রহের সম্মুখে বসিয়! থাকেন । 

তাহার চরিত্রের আর এক বৈশিষ্ট্য-_-পরোপকারের উৎসাহ । ধনী 

গৃহের একমাত্র সম্ভান হাতে মাঝে মাঝে বেশ কিছু অর্থ আসিয়া 

জমে.। এই অর্থ তিনি অবলীলায় বিতরণ করিয়া! দেন। দীন-ছুখীর 

কাতরোক্তি একবার কাণে গেলে আর স্থির থাকিতে পারেন না। 

লালাবাবুর তখন কিশোর বয়স। এসময়ে পিতার তহবিলের অর্থ 
দান করিতে গিয়া একবার তাহাকে বড় বিব্রত হইতে হয়। এই ঘটনার 

প্রভাব তাহার জীবনে-সুদূরপ্রসারী হইয়া উঠে। 
কন্তাদায়গ্রস্ত এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কিছুদিন যাবৎ প্রাসাদের ছারে 

ঘোরাঘুরি করিতেছেন। প্রাণকৃষ্ণ সিংহের দরবারে উপস্থিত হওয়ার 
কোন সুযোগ পাইতেছেন না। দেউড়িতে ঢুকিতে গেলে দারোয়ান 
মারমুখী হইয়া হাকাইয় দেয়। 

১৪৫ 



ভারতের সাধক 

সেদিন হঠাৎ তাহার দিকে লালাবাবুর দৃষ্টি পড়ে। প্রশ্ন করিতেই 
্রাহ্মণটি ভ্ঃখের কথা সবিস্তারে বর্ণন! করিতে থাকেন। 

কিশোর হৃদয় করুণায় গলিয়া যায়। লালাবাবু আশ্বাস দিয়। 
বলেন, “এই সামান্থ ব্যাপার নিয়ে আপনি কেন এত ছুটাছুটি করছেন? 
কর্তার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হচ্ছেনা? বেশ তো, আমি নিজেই 

টাকার বাবস্থ। ক'রে দিচ্ছি।” 

তখনি খাজাঞ্চিখানায় গিয়। নির্দেশ দিলেন, কন্তাদায়গ্রস্ত এই 
ব্রাহ্মণকে আজই যেন এক হাজার টাক! দিয়া দেওয়। হয়৷ 

বৃদ্ধ খাজাঞ্কী পড়েন মহা! বিপদে । কর্তার হুকুম ছাড়া এ টাকা কি 

করিয়া তহবিল হইতে বা।হর করিবেন ? এতো কখনো সম্ভব নয়। 

তখনি প্রাণকৃষ্ণের কক্ষে ছুটিয়! যান, সবিস্তারে সকল কথা তাহার 

কাছে বিবৃত করেন । 

প্রাণকৃষ্ণের মুখ গম্ভীর হইয়। উঠে। নীরবে বসিয়৷ কি যেন ভাবিতে 
থাকেন। তারপর বলেন, “গ্যাখো, লালা যখন কথ! দিয়েছে, টাকাটা! 

দিয়ে দাও। এটা যে সদ্ব্যয় তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্ত 
সাবধান! এমনতর ঘটন। আর যেন ন! ঘটে । লালাকে স্পষ্ট ভাষায় 

বলে দেবে, ভবিষ্যতে সে এ রকম অন্থরোধ আর যেন না করে। 

করলে-_ত৷ রক্ষা! করা হবে না। আরো বল্বে তাকে- আগে নিজের 

সামর্থে টাক রোজগার করুক, জমিদারীর আয় বাড়াক, তারপর যেন 

দানধ্যান করে। সেইটেই মানায় |» 

দরিত্র ব্রাহ্মণটিকে তখনি টাকাটা দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে খাজাঞ্চী 
মনিবপুজ্রকে তাহার পিতার কঠোর মন্তব্যটিও শুনাইয়! দেন। 

কথাগুলি তরুণ লালাবাবুর হৃদয়ে সেদিন শেলের মত বাজিল। 
প্রবলপ্রতাপ, কোটিপতি ভূম্যধিকারী গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের তিনি 

/পৌঁজ। একমাত্র উত্তরাধিকারী । লোকহিতের জন্ত এই বিপুল সম্পত্তি 
হইতে এক . পয়সা দান করার অধিকার তাহার নাই? একি অস্তুত, 
অযৌক্তিক কথা ! 
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লালাবাবু 

হৃদয়ে তখনি জাগিয়। উঠে হুর্জয় সন্গল্প । বেশ, তবে তাই হোকু। 
নিজের উপার্জনের পথই তিনি বাছিয়া নিবেন। আর এখন হইতে 
পিতৃ-পিতামহের সঞ্চিত ধনের এক কপর্দকও গ্রহণ করিবেন নাঁ। 

প্রাসাদের ভোগ বিলাসের উপরও তাহার বিতৃষ্ণা আসিয়া! গিয়াছে, 
এবার হইতে নিজের পায়েই দাড়াইবেন। 

মাতার অশ্রজল, পিতার করণ মুখচ্ছবি সকলি সেদিন হয় ব্যর্থ। 

অনতিবিলম্বে লালাবাবু প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া যান। উপস্থিত হন 
বর্ধমান শহরে । 

ফার্সী ভাল জানেন, কাজেই ছোটখাটো! কাজ জুটাইতে দেরী হয় 

নাই। বর্ধমান কালেক্টরীর সেরেস্তাদার রূপে শুরু হয় লালাবাবুর 
নৃতন কন্মজীবন। কর্ধশে অসাধারণ দক্ষতা তিনি প্রদর্শন করেন, ফলে 
উত্তরোত্তর পদোন্নতি হইতে থাকে । 

এই সময়ে তিনি দার পরিগ্রহ করেন এবং যথা সময়ে একটি 

গুজসস্তানও ভূমিষ্ঠ হয় । 
১৮০৩ খুষ্টাব্ে উড়িষ্যা। প্রদেশ ইংরেজ সরকারের অধিকারভূক্ত হয়। 

ইহার পর সেখানকার প্রধান জরীপের কাজে লালাবাবু নিয়োজিত 
হন। দক্ষতা ও কৃতিত্বের গুণে লাভ করেন সর্বেবাচ্চ দেওয়ানের পদ । 

সরকারী কাধ্যব্পদেশে এ সময়ে লালাবাবুর সহিত উড়িষ্যার 

রাজার পরিচয় সাধিত হয়। অচিরে একটি ঘটনার মধ্য দিয়। এ পরিচয় 
আরো ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। 

পুরীর মন্দিরের দেয় বাৎসরিক রাজকর বেশ কিছুদিন যাবৎ বাকী 
পড়িতেছিল। রাজ সরকারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীটি তাই শ্ীমন্দির 

নীলামে চড়ানোর ব্যবস্থা করে। সৌভাগ্যক্রমে নীলামের আগের দিন 
এ ছুঃসংবাদ লালাবাবুর কাণে যায়। হাদয়ে তাহার জাগিয়া উঠে তীব্র 

অশান্তি । প্রভুর এই পবিত্র শ্রীমন্দির সর্বজনের আরাধা, নিখিল 

ভারতের গৌরবের বস্তু। সরকারী আইনের বেড়াজালে পড়িয়া! উহা 
মর্য্যাদ! হারাইবে? এ ভাবে লাঞ্চিত হইবে? 
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কর্তব্য স্থির করিতে লালাবাবুর দেরী হয় নাই। নীলাম তখনি 
তিনি বন্ধ করিয়া! দিলেন। সরকারী ব্যবস্থা রদ করার দায়িত্ব ও ঝুকি 
নিতে কোন দ্বিধাই সেদিন তহার মনে আসিল না। 

এ গগ্ডগোলের ফলে মন্দিরের কর্তৃপক্ষ সজাগ হইয়া উঠেন, 
পরদিনই বাকী রাজকর তহারা পরিশোধ করিয়৷ দেন। সকলে স্বস্তির 
নিঃশ্বাস ফেলিয়া বীচে। 

লালাবাবুর নামে চারিদিকে এবার ধন্ত ধন্য পড়িয়া যায়। তাহার 

সংসাহস ও স্ুবিবেচনায় প্রভুর মন্দির অমর্ধ্যাদার হাত হইতে রক্ষা 
পাইয়াছে, এজন্য পুরীর রাজাও বারবার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে 
থাকেন। 

এই কাজের পুরস্কারত্বরূপ পুরী-রাজ নিজ জমিদারীর অস্তভূক্ত 
কিছুটা অঞ্চল তাহাকে অর্পণ করেন। আজ অবধি সেম্থান হইতে 

আনীত নিম্ব বৃক্ষের কাষ্ঠ দ্বার দারুত্রক্ম জগন্নাথের কলেবর পরিবর্তন 
করানে! হয়। এই নবকলেবর-ধারণ উৎসব প্রতি বারো বৎসর অন্তর 
পুরীতে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে । 

জগন্নাথ বিগ্রহের দর্শন ও সান্ধ্য লালাবাবুর অন্তরে বপন করে 

প্রেমভক্তির বীজ। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের লীলাস্থলের মাহাত্ম্য 
দিন দিন তীহার অন্তরে স্ষরিত হইতে থ|কে। ভক্তিশাস্ত্ পাঠ ও 
নামকীর্তন শ্রবণের ফলে অন্তরের জাকুতি বাড়িয়। যায় । 

এই সময়ে একবার তিনি তীর্ঘপর্যটন মানসে বৃন্দাবনে উপনীত 

হন। শ্রীকৃষ্ণের মোহন বিগ্রহ ও লীলাভূমি দর্শনে অন্তর অনাবিল 
আনন্দে ভরিয়া ওঠে । 

ত্রজমগ্ডলের গহন বনাঞ্চলে তিতিক্ষাবান ও তজনপরায়ণ বহু 

বৈষ্ণব সাধকের বাস। তাঁহাদের ভজনপন্ষা ও কুচিয়াগুলিও এ সময়ে 
প্রায়ই. তিনি দেখিয়া বেড়ান। 

এক একদিন অন্তরে বহিয়া যায় বৈরাগ্যের উদাস হাওয়া । মনে 
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জাগে প্রশ্ন _ভোগৈঙ্ব্য, যশ, মান, কোন কিছুই তো চিরস্থায়ী নয়। 
প্রকৃত শাস্তির সন্ধান তো৷ সে পথে নাই। তবে কেন সেই মায়ামুগের 
পিছনে ছুটিয়া নিজেকে বিপধ্যস্ত কর! ? 

অমৃতময় জীবনের হাতছানি মাঝে মাঝে স্বভাব্ভক্ত লালাবাবুকে 

উন্মনা করিয়া তোলে । কিন্তু উপায় নাই। সংসারের দায়িত, কর্তব্য 

তখহার অনেক। তাহ! শেষ না করা অবধি কি করিয়া এখানে বাস 

করিবেন ? আনন্দময় বৃন্দাবনধাম ছাড়িয়া কিছুদিনের মধ্যে লালাবাবু 
উড়িষ্যায় ফিরিয়া আসেন, ভাসিয়। পড়েন কম্মজীবনের শ্োতে। 

এ সময়ে হঠাৎ একদিন সংবাদ আসে, পিতৃদেব প্রাণকৃষ্ণ সিংহ 
পরলোকে গমন করিয়াছেন । পিতার এই বিয়োগ ব্যথ তহার বুকে 

শেলের মত আসিয়া বিধে। মনে পড়িয়। যায় দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যার 

বিবাহে অর্থ দানের কথা । সেই তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া চিরতরে 

তিনি ঘর ছাড়িয়া আসেন। পিতা পরে অন্তৃতপ্ত হইয়া কত কীদিয়াছেন, 

বারবার স্রেহপুত্তলি লালাকে অন্থুরোধ জানাইয়াছেন-_-একটি বার 
সে যেন দেখা দেয়। কিন্তু সে আশ তাঁহার পূর্ণ হয় নাই। অভিমানী 
পুজ দূরেই সরিয়া রহিয়াছেন । 

লালাবাবুর সে ছুখ রাখিবার ঠাঁই নাই। পুরাতন দিনের কথা 
স্মরণে আসে আর নয়নে ঝরে অশ্রুধারা ৷ 

পিতার পারলৌকিক কার্য্যাদ্ি সম্পন্ন করার জন্য এবার তিনি 
কলিকাতায় গিয়া উপস্থিত হন। মহাসমারোহে দানসাগর শ্রাদ্ধাদি 

অনুষ্ঠিত হয়। 
পিতামহ ও পিতা যে বিরাট জমিদারী ও ধনসম্পত্তি রাখিয়! . 

গিয়াছেন লালাবাবুই তাহার একমাত্র উত্তরাধিকারী । এ সব বিষয়- 

আশয় রক্ষা করিতে হইবে। তাছাড়া, সংসারের যে দায়িত্ব রহিয়াছে 
'তাহাও কম নয়। তাই এখন হইতে লালাবাবু উড়িষ্যার বাস 
দেন, স্থায়ীভাবে কলিকাতাতেই অবস্থান করিতে থাকেন। 
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জীবন প্রবাহ এবার বহিয়। চলে যুগ্বাধারায়। বাহিরে তিনি প্রবল 
পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারী, বৈষয়িক কাজকর্ম ও বিলাসব্যসনে থাকেন 
সদা ব্যস্ত। 'আর একদিকে বহিয়া চলে ভক্তির প্রচ্ছন্নধার। | প্রায়ই 

দেখা যায়__বিগ্রহ সেবা, পুরাণ ভাগবত শ্রবণ ও দানধ্যানের মধ্য 
দিয়া জীবন তাহার চরিতার্থতা খু'জিয়া ফিরে। 

এমনি সময়ে, সেদিনকার এক পরম লগ্নে ধীবর-কন্ঠার ব্যাকুল 

কণ্ঠস্বরে হয় তশহার চৈতন্যোদয় । আসক্তির ডোর অজানিতে কখন 
'ঘলিত হইয়! পড়ে। কৃষ্ণচনাম জপ করিতে করিতে লালাবাবু উপনীত 
হন কৃষ্ণধাম শ্রীবৃন্দাবনে । 

ভক্তের প্রিয় ধন এই বৃন্দাবনধাম | এই মহাতীর্থের রজ কৃ্ণ- 
চরণ স্পর্শে চির পবিত্র হইয়া আছে। দিব্য জীবনের স্থৃতি জড়াইয়া 
আছে এখানকার অরণ্যে পর্ববতে, যমুমাপুলিনে আর আকাশে 
বাতাসে। শুধু তাহাই নয়, আজো রাধামাধবের অপ্রাকৃত লীলা 
এখানে রহিয়াছে অব্যাহত। প্রাকৃত বৃন্দাবনের প্রতি অণুপরমাণুতে 
ওতপ্রোত রহিয়াছে অপ্রাকৃত চিরমধুর বৃন্দাবন । সেই দিব্য দর্শনই 
যে মনে প্রাণে কামনা করেন লালাবাবু। 

ত্যাগতিতিক্ষা ও কুচ্ছব্রতময় সাধনজীবন তিনি স্বেচ্ছায় বরণ 
করিয়া নিয়াছেন। সারা দিনের অধিকাংশ সময়ই তাহার কাটিয়া 
যায় ভজনে ও জপে। একবার কোন এক ফাঁকে বাহির হইয়া মাধুকরী 
সারিয়া নেন। ঝুলিতে সামান্ত যাহা কিছু সংগৃহীত হয়, তাই দিয়াই 
করেন উদরপুত্তি। 

কলিকাতার প্রাসাদে প্রায়ই ত'হার কাঙাল জীবনের নানা সংবাদ 
পৌঁছে। পত্থী কাত্যায়নী দেবী কাঁদিয়া আকুল হন। পুত্র নারায়ণচন্দর 
ও আত্মীয়ন্বজনদের মনোকষ্টের অবধি নাই। অনেকেই বৃন্দাবনে গিয়া 
তাহাকে বুঝান, “ধামে থেকে ইষ্টদেবের সেবা-পৃজায় সারা জীবন 
কাটিয়ে দিতে চান--বেশ তো, এ তে! খুবই ভাল কথা। কিন্তু গ্রতুর 
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এই সেবার ব্যবস্থা ত৷ নুষ্ঠভাবে কর! দরকার ! সেদিকটা আপনি 
কেন ভাবছেন না?” 

“আমি হচ্ছি কাঙাল মানুষ, প্রভুর সেবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করার 

ক্ষমত! আমার কই? ভিক্ষান্ন যা জুটবে, ত৷ দিয়েই রোজ কোনমতে 

ছুটো ভোগ প্রসাদ নিবেদন করবো ”--ভক্ত লালাবাবু করুণ নয়নে 

উত্তর দেন । 
দেওয়ানজী চাপিয়া ধরেন, “তা কেন হবে হুজুর? কৃপাময় প্রত 

কৃষ্ণচন্দ্র তো৷ নিজের ব্যবস্থা নিজেই আগে থেকে ক'রে রেখেছেন। 

আপনাদের তিন পুরুষ ধরে যে বিস্তবৈভব সঞ্চিত হয়ে চলেছে, 
সে সবই যে পরম প্রভুর দান। কৃপা ক'রে নিজে থেকেই তিনি তার 

সেবককে চিহি্ত ক'রে দিয়েছেন। নিজের ষোঁড়শোপচার সেবার 

ব্যবস্থা করে রেখেছেন। সে ব্যবস্থা কেন আপনি বিপধ্যস্ত ক'রে 

দেবেন? ঈশ্বরের সেবকরূপে আপনি যে বিত্ব পেয়েছেন তা ইষ্ট" 

সেবায় কেন লাগাবেন না! ?” 

লালাবাবু বেশ বিছুট। নরম হইলেন। ভাবিলেন, সত্যিই তো, 

প্রভুর প্রদত্ত অর্থে তাহারই নিজ সেবা অনুষ্ঠিত হইবে, ইহাতে আপ্তি 

করার তে! কিছু থাকিতে পারে না। তাছাড়া, বৃন্দাবনের এই সব 

ভগ্র মন্দির দেখিয়া, ্রীবিগ্রহের পূজা ও ভোগরাগের দৈন্ত ছুরদিশ! 

দেখিয়া প্রায়ই ধৈধ্য ধরা কঠিন হয়। ছুই চোখ ছাপাইয়া অশ্রু 

ঝরিতে থাকে । পুণ্র ও পরীর নির্দিষ্ট অংশ বাদ দিয়া তাহার নিজের 

ভাগে যে অর্থ পড়ে, তাহা দিয়া তো৷ অনায়াসে কৃষ্ণসেবার আয়োজন 

তিনি করিতে পারেন। তাছাড়া, বৃন্দাবনের সেবা-অনুষ্ঠানের উর্জীবনও 

আর একদিক দিয়া কাম্য। ইহার মাধ্যমে সারা দেশের ভক্তদের 

মধ্যে সেবাপুজার আগ্রহ বাড়িবে। জন-কল্যাণের দিক দিয়া! ইহা কম 

কথা নয়। এ কগ্যাপকর কর্মে প্রভু কি তবে তাহাকেই নিয়োজিত 

করিতে চান! 

লালাবাবুকে রাজী হইতে হইল । তবে স্থির রহিল, নিজের অন 
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সংস্থানের জন্য রোজ করিবেন মাধুকরী । আর এষ্টেট হইতে আনীত 
প্রতিটি মুদ্রা ব্যয়িত হইবে প্রভুর সেবায়। শুধু মন্দির নির্মাণ ও 
বিগ্রহের সেবাপুজার ব্যবস্থাতেই নয়, ব্রজমগ্ডলের যেখানে যে পবিত্র 
সাধনগীঠ, কুণ্ড ও ন্ানঘাট ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে 

নষ্ট হইতে বসিয়াছে, সেখানেই নিয়োজিত হইবে তাহার অর্থসম্তার । 

প্রভু কৃষ্চন্দ্রের লীলাক্গষেত্র শ্রীবৃন্দাবনের উন্নয়ন ও সেবাকাধ্যের জন্য 
লর্ণন অর্থ সামর্থ তিনি ঢালিয়। দিবেন। 

লালাবাবুর সঙ্কল্প, এই মহা ধামে ইষ্টদেবের স্ুরম্য এক মন্দির 
নিম্মণণ করিবেন। আর এমন শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিবেন যাহ। হইয়। 

উঠিবে মহা জাগ্রত। সেবাপৃজার সঙ্গে প্রতিদিন এই মন্দিরে শত শত 
সাধু মহাত্ম। ও দরিদ্র নরনারী পাইবে মহাপ্রসাদ। তীহার অনছত্র অন্ন 
যোস্বাইবে শত শত বৃভূক্ষুর মুখে । 

অল্পকাল মধ্যে বাংলা-উডভিষ্যার জমিদারী হইতে প্রায় পঁচিশ 
লক্ষ টাকা তাহার কাছে আসিয়া পৌছে। এই বিপুল অর্থের সম্যয়ের 
জন্ট রচিত হয় এক বিরাট পরিকল্পনা । 

পুরাণশাস্্র ও সিদ্ধ মহাত্মাদের বর্ণনা অনুযায়ী রাধাকৃষ্জের 
লীলাবিজড়িত স্থানসমূহ লালাবাবু প্রথমে চিহিতত করিয়া নেন। 
তারপর এই সব পবিত্র তীর্থ নিজের আয়ন্তে রাখার অন্য ব্রজমগ্ুলের 
ুয়াত্তরটি পরগণ! একে একে তিনি ক্রয় করেন। 

বৃন্দাবন হইতে শুরু করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর অবধি ঢোলসহরৎ 
করিয়। জানানো! হয়, প্রভূজীর দীন সেবক লালাবাবু শ্রীরাধাকৃষেের 
লীলাপুত স্থান ও তৎসম্িহিত অঞ্চল ক্রয় করিতে ইচ্ছক। যে কেহ 
এই সব জমি হস্তান্তর করিতে চান, তাহাকে উপযুক্ত মূল্য প্রদান করা 
হইবে। | 

বিক্রেতা জুটিতে দেরী হুইল না এবং লালাবাবুর কর্মাচারিগণ 
সোতসাহে গ্চুর জমিজমা ও সম্পত্তি ক্রয় করিতে লাগিলেন। এই 
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জমিজমা ও তাহার অজ্জিত আয়কে লাগানে! হইল বিগ্রহ স্থাপন, 
মন্দির-ধর্মশাল! নিশ্মাণ ও দেবসেবার কাজে । 

লালাবাবুর জনপ্রিয়ত৷ ও প্রতিপত্তি স্থানীয় একদল লোকের 
মনঃপুত হয় নাই। ঈর্ষাধুক্ত হইয়া লালাবাবুর বিরুদ্ধে লোককে 
তাহার! উত্তেজিত করিয়া তোলে । হূর্নাম রটায়,__-ছলে বলে কৌশলে 
তিনি বিপুল পরিমাণ ভূমি ব্রজমগ্লে সংগ্রহ করিতেছেন এবং অনেকে 
ম্যায্য মূল্য হইতে বঞ্চিত হইতেছে। 

একথ। লালাবাবুর কাণে যায়। তখনি তিনি আদেশ জারি 
করেন “আবার রামেশ্বর সেতুবন্ধ অবধি ঢোলসহরৎ করে সবাইকে 
জানিয়ে দাও, ধারা লালাবাবুর কাছে জমিজমা বিক্রি করেছেন, 
তাঁদের যদি ধারণা হয়ে থাকে যে জমির উপযুক্ত মূল্য তার। পাননি, 
তবে এখনি আগেকার সেই মূল্য নিয়ে লালাবাবু তা ফের দেবেন! 
এ সম্পর্কে কেউ যেন কোন দ্বিধা বা সক্কোচ ন! করেন।” 

এই বিজ্ঞপ্তির পরে লোকের সংশয় ও সন্দেহ দূর হয়। অতঃপর 
একটি বিক্রেতাঁও মূল্য ফেরৎ নিবার জন্য উপস্থিত হয় নাই। 

বৃুন্দাবনে পৌছিয়া, গোড়ার দিকে লালাবাবু ভরতপুর প্রাসাদে 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভরতপুরের মহারাজা তাহার পুরাতন বন্ধু। 
তাহার গৃহত্যাগ এবং বৃন্দাবনে উপস্থিত হওয়ার সংবাদ পাইয়া 
মহারাজা সাগ্রহে তাহাকে আমন্ত্রণ জানান। নিজ প্রাসাদে বসবাস 

করিতে দেন। 

কিছুদিন পরের কথা । লালাবাবু এ সময়ে ইষ্ট বিগ্রহের জন্য এক 

বিরাট মন্দির নির্মাণে উদ্যোগী হইয়াছেন। জয়পুর অঞ্চল হইতে 
মূল্যবান প্রস্তরাদি আনানো৷ হইতেছে। কাধ্যব্যপদেশে মাঝে মাঝে; 

তাহাকে রাজপুতানায় যাইতে হয়, তাই সুযোগ পাইলেই ভরতপুর- 

রাজের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করিয়া আসেন। 

রাজ! সাহেবের সঙ্গে এই ধনিষ্ঠতা থাকার ফলে সে-বার এক 
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বিপদের জালে তিনি জড়াইয়া পড়েন । ইষ্ট-মন্দির নির্মাণের প্রাকালে 
এ বিপদ উপস্থিত হয় ইষ্টদেবেরই এক পরীক্ষারপে। 

এ সময়ে রাজপুতানার রাজাদের সহিত ইংরেজদের একটি সন্ধি- 
চুক্তির কথাবার্তা চলিতেছিল । ভরতপুরের রাজ! ছিলেন প্রস্তাবিত 
স্বাক্ষরকারীদের অন্যতম । কিন্ত কি এক কারণে সন্গিপত্রে স্াক্ষর 

করিতে তিনি অসম্মত হন। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এ জন্য প্রস্তুত ছিলেন 

না, তাহারা মহাবিপদে পড়িয়া গেলেন। 
একদল ইংরেজ কর্মচারীর মনে এসময়ে এক সন্দেহ জাগিয়া উঠে। 

তাহাদের ধারণ! হয়, ভরতপুর-রাজের পশ্চাদপসরণের মূলে রহিয়াছে 
তাহার বন্ধু লালাবাবুর কুমন্ত্রণা 

ইন্ট-ইগ্ডিয়া কোম্পানীর তরফ হইতে স্তর চার্লস মেটকাফ তখন 

দিল্লী দরবারের রেসিডেন্ট পদে অধিষ্টিত। সন্বিচুক্তি সম্পাদনের 
দায়িত্ব কর্তৃপক্ষ তাহার উপরই ন্যস্ত করিয়াছেন । পূর্বেবাক্ত কর্মচারীরা 
মেটকাফকে বুঝাইলেন, রাজ! তো স্বাক্ষর দিতে রাজীই ছিলেন, 
কিন্তু লালাবাবু তাহাকে বাধ! দিয়াছেন । 

মেটকাফ তে এ সংবাদে চটিয়া আগুন। আসল কথ! জানার জন্ত 

তখনি তিনি মথুরার জেল! শাসককে নির্দেশ দিলেন। জেলা! শাসক 

এক মহা উংসাহী লোক। লালাবাবুকে বন্দী করিয়। তিনি তাহাকে 
দিল্লীতে চালান দিলেন। সেখানে বিচারের ব্যবস্থা হইল । 

সারা ব্রজমগ্ডলে এই গ্রেপ্তারের সংবাদ দাবানলের মত ছড়াইয়৷ 

পড়ে। হাজার হাজার নরনারী সেদিন এই ত্যাগতব্রতী বৈষ্বের 

অনুসরণ করিতে থাকে । 

দিল্লীতে প্রবেশ করার সময় দেখা গেল, জনত। বিরাট আকার 

ধারণ করিয়াছে । লালাবাবুর এই জনপ্রিয়তা! ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব 

দেখিয়। মেটকাফ সাহেব সেদিন চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন । 
অভিযোগ প্রমাণ করিতে হইবে, এজন্য সাক্ষ্য প্রমাণাদি টাই। 

লালাবাবুর আগেকার কার্যকলাপের সংবাদও সংগ্রহ" করা আবশ্টক। 
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এ কাজের ভার স্যর চাল'স মেটকাফ অর্পণ করেন তীহার ফাসি-লেখক, 
শীস্তিপুরে দেবীপ্রসাদ রায়ের উপর । 

রায় মহাশয়ের তদন্তের ফলে প্রকাশ পায়, লালাবাবু ও তাহার 

পূর্বপুরুষ চিরদিনই কোম্পানীর উপকার করিয়া আসিয়াছেন, সর্বদা 
সর্বক্ষেত্রে দিয়াছেন অকু্ট সহযোগিত1। এবার মেটকাফের জ্ঞানচক্ষু 
উন্মীলিত হয়, অভিযোগ তিনি তাড়াতাড়ি প্রত্যাহার করিয়া নেন। 

লালাবাবুর ত্যাগ বৈরাগ্যের কথা শুনিয়া মেটকাফ খুব আকৃষ্ট 
হইয়! পড়েন। একদিন নিজ ভবনে তহাকে আমন্ত্রণ করিয়াও আনেন । 
কথা প্রসঙ্গে বলেন, “এতকাল দেওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত থেকে আপনি 
কম্মবহুল জীবন যাপন করেছেন। সরকার ও সাধারণ মানুষের কত 

উপকার করেছেন। এবার কি সে সব ছেড়েছু'ড়ে দিয়ে একেবারে 
চুপচাপ বসে থাকতে পারবেন ?” 

লালাবাবু উত্তরে কহিলেন, “কই, কাজ তে! আমি একেবারে 
ছাড়িনি! নৃতন চাকুরি নিয়েছি যে !” 

“সে কি? কার অধীনে ?” 

“সব চাইতে যে বড় মালিক তার ।” 

“তিনি আবার কে? সব কথ ভেঙ্গে বলুন তো” 
কৌতুকোজ্জল হাসি ছড়াইয়া লালাবাবু কহিলেন, “নুতন 

মালিকের নাম কৃষ্চচন্দ্র। আর আমার নিরন্তর কাজ--তার নাম গান 

করা; জপ ও ভজনে নিরত থাকা 1” 

মেটকাফ জিজ্ঞান্্ দৃষ্টিতে তাকাইতেই তাহার মুন্সী বুঝাইয়া 

দিলেন, লালাবাবুর এই নৃতন মালিক হইতেছেন স্বয়ং ভগবান-_ 

খৃষ্টানেরা যাহাকে পরমপিতা৷ বলিয়া ধ্যান করেন। 

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে লালাবাবু দীর্ঘদিন কাজ করিয়াছেন, 
বাংল! বিহার ও উড়্িস্তায় দেওয়ানের পর্দে থাকিয়া দক্ষতার পরিচয়ও 

কম দেন নাই! ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাই খুসী হইয়। তাহাকে খেতাব 
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দানের জন্ দিল্লীর দরবারে সুপারিশ জানান। সম্রাট লালাবাবুকে 
মহারাজা উপাধি দান করিতে চাহিলে তিনি তাহা সবিনয়ে 
প্রত্যাখ্যান করেন। 

অতঃপর লালাবাবু বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসেন। তোড়জোড় করিয়া 
শুরু করেন ইষ্টদেবের মন্দির নির্মাণের কাজ। ধীরে ধীরে এই 
বিশাল মন্দির পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠে। গস্ভীরা গৃহে মহাসমারোহে স্থাপিত 
হয় মুরলীধর কৃষ্ঞচন্দ্রমা-জীউর নয়নাভিরাম মুত্তি। 

মন্দিরের ব্যয় নির্ববাহের জন্/ লালাবাবু ব্রজমগ্ডলের জমিদারীর 
আয়ের একট! বড় অংশ নিন্দিষ্ট করিয়া দেন। অতিথিশালায় প্রসাদ 

বিতরণের জন্ত থাকে উদার ব্যবস্থা । সেখানে প্রতিদিন শত শত 

লোকের জন্য অন্নের সংস্থান কর! হয়। সাধুসম্ত ও দরিদ্র জনগণ 
সেবানিষ্ঠ এই মহা বৈষ্বের প্রশস্তিতে পঞ্চমুখ হইয়া উঠে। 
“লালাবাবুর অন্নের” প্রসিদ্ধি ছড়াইয়া পড়ে ব্রজমগ্ডলের সর্বত্র । 

এত কিছু আড়ূম্বরপূর্ণ সেবাপুজার মধ্যে লালাবাবু কিন্তু দিন 
যাপন করেন কাঙাল বৈষ্ণবের মত। ইষ্ট বিগ্রহের ভোগ নিবেদিত 
হওয়ার পর দিনান্তে যৎসামান্ত অন্নপ্রসাদ মুখে তুলিয়া! দেন। তারপর 
সারাদিন চলে ঠাকুরের নামকীর্তন আর ভজন গান। 

ভক্ত লালাবাবুর অন্তরের ব৬ আশ|--ঙাহার স্থাপিত শ্ত্রীবিগ্রহ 
অচিরে জাগ্রত হইয়া উঠ্ন। কৃপা! তাহার ছড়াইয়া৷ পড়ুক জাতিবর্ণ 
নিহিবশেষে সর্ব মানবের উপর। এজন্য দিনের পর দিন . মন্দিরে 
বসিয়। ঠাকুরের কাছে নিবেদন করেন সকাতর প্রার্থনা । গণ্ড বাহিয়া 
ঝরিতে থাকে অশ্রুধারা । 

এক একদিন কাদিয়া বড় আকুল হন। অশ্ররুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে 
থাকেন, “হে ঠাকুর, তোমার ্রীবিগ্রহে তুমি নিত্য জাগ্রত, নিত্য 
লীলাপর, ত! জানি । কিন্তু এই লীল। এ অধমকে একটিবার দেখাও । 
এ অন্ধ অভাজনকে কর চক্ষুম্মান। কৃপাময়, স্বজনের সমক্ষে তুমি 
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জাগ্রত হয়ে ওঠো । তোমার কৃপার ধারা বিস্তারিত হোক দিকে দিকে 
আর আমি তা দর্শন ক'রে ধন্য হই ।” 

লালাবাবুর এই ক্রন্দন ও আকুল আবেদনে ঠাকুর সাড়৷ দেন। 
অচিরে তাহার প্রাণপ্রিয় কৃষ্চন্দ্রমা বিগ্রহের মধ্য দিয়া স্ষুরিত 
হয় প্রতর দিব্য লীলা । এ লীলা যেমনি অলৌকিক, তেমনি অপূর্বব 
করুণারসে পরিপূর্ণ। 

মাঘ মাস। বৃন্দাবনে তীব্র শীত পড়িয়াছে। সকালবেলা হইতেই 

যোড়শোপচারে সেদিন ঠাকুরের সেবা পুজা! অনুষ্ঠিত হইতেছে 
মন্দিরের এককোণে ফাড়াইয়া, প্রাণ ভরিয়া লালাবাবু দর্শন করিতেছেন 
নয়নলোভন শ্রীমুর্তি। ভাবাবেশে সার! দেহ তাহার কণকিত। গণ্ড 
বাহিয়। ঝরিতেছে নয়নবারি । 

একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিতেই অন্তরে তাহার এক অদ্ভুত চিন্তা 
খেলিয়! গেল। নিষ্ঠাভরে মন্ত্রাদি পাঠ করিয়! পূজারী তো বিগ্রহের 
প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। একবার তবে পরীক্ষা! করিয়াই দেখ! যাক্ 
না, সত্য সত্যই ঠাকুরের দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হইয়াছে কিন! । 

তখনি ভোগরাগের উপকরণ হইতে একতাল মাখন তুলিয়া 

নিলেন। পুঞ্জারীর হাতে দিয়া কহিলেন, “এই মাখনটুকু শ্রীমৃত্তির 
মস্তকের তালুর উপর বসিয়ে দিন তো। আমার কৃষ্চন্দ্রম! প্রাণবন্ত 
হয়ে উঠেছেন কিনা, আমার সেবা পূজা! সার্থক হয়েছে কিনা, আজ তা 
পরখ ক'রে দেখতে চাই |» 

পূজারী চমকিয়া উঠেন। লালাবাবু কি প্রকৃতিম্থ, না ভাবের 
ঘোরে এই প্রস্তাব করিতেছেন? সসঙ্কোচে কহিলেন, “আপনার আদেশ 

নিশ্চয়ই পালন করবো । কিন্তু এ ধরণের পরীক্ষা কেউ করেছে বলে 
জানিনে। শুনিওনি কখনে।।” 

“গুজারী ঠাকুর, বিগ্রহ বদি চৈতন্থময় হয়েই থাকেন তবে তার 
জড় দেছেও কেন থাক্বেন! সে চৈতন্কের চিহ্ন? কেন থাকবেনা সে 

দেহে উত্তাপ ও প্রাণের স্পন্দন ₹*--প্রতিপ্রশ্ন করেন লালাবাবু। 
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পূজারী বুঝিলেন, আর বাক্যব্যয় কর! বৃথা । মাখনের তালটি 
তখনি তিনি বিগ্রহের শিরে স্থাপিত করিলেন। পুজা অর্চনা পূর্বববৎ 
চলিতে লাগিল। 

কিছুক্ষণ পরেই সর্বজন সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইল এক বিন্ময়কর 
দৃশ্য ! দেখা গেল, ঠাকুরের মস্তকস্থিত মাথনপিগড ধীরে ধীরে গলিয়া 
ঝরিয়া পড়িতেছে। সার! দেহ হইতেছে মাখনলিপ্ত। 

উপস্থিত সকলেই বুঝিলেন, এই হছঃদসহ শীতে স্বাভাবিকভাবে 

মাখন গলিতে থাকিবে, এমন সম্ভাবনা নাই। নিশ্চয় কোন অলৌকিক 
কারণে বিগ্রহের ব্রহ্মতালু উষ্ণ হইয়াছে, নতুবা এমনতর কাণ্ড কখনো 
ঘটিতে পারে না। 

মন্দিরের পৃজারী ও সেবকগণ এ দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে জয়ধ্বনি 
করিয়! উঠিলেন। 

লালাবাবুর সার! দেহ মন দিব্য আনন্দের রসে উদ্বেল। ভাবাবেশে 
কাপিতে কাপিতে মন্দিরের মেঝেতে তিনি মৃচ্ছিত হইয়! পড়িলেন। 

আর এক দিনকার কথা। সেদিন লালাবাবুর মাথায় আবার এক 
নৃতন বেক চাপিয়৷ গেল। শ্ীমুন্তির মস্তকের তালুতে যদি উত্তাপ 
সঞ্চারিত হয়, তবে নাসিকাতেই বা নিশ্বাস বহিবেনা কেন? একবার 
দেখাই ষাক্না, ব্যাপারট! কি দীাড়ায়। 

নির্দেশ মত মন্দিরের সেবকের! তখনি কিছুট! তুলা সংগ্রহ করিয়৷ 

আনিল। লালাবাবু পুজ্জারীকে কহিলেন, “আপনি এবার দয়! ক'রে 
শ্রীবিগ্রহের নাসিকার নীচে এই তুলাপিণ্ড কিছুকাল ধরে রাখুন। 
শ্বাস-প্রশ্থা বইছে কিনা, ত৷ প্রত্যক্ষ ক'রতে চাই ।” 

স্মিতহাস্তে পুজারী মন্তব্য করেন, “সেদিন শ্রীমুপ্ডির ব্রহ্মতালুতে 
মাখনপিগড গলিয়ে তবে ছেড়েছেন । দেখছি, এখনে! আপনার অন্তরের 

কৌতুহল নিবৃত্ত হয়নি ।» 

“এ অধম দীর্ঘদিন যাপন করেছে বিষয় কীড়া হায়ে। টিসি 
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এখনে। কাটেনি। আসেনি প্রভুর পদে স্থির বিশ্বাস। তাই বারবার 
জাগে অলৌকিক পরশবধ্য দর্শনের কৌতৃহল। যেটুকু কৌতুহল এখনো! 
অবশিষ্ট আছে, তা ক্রমে নিবৃত্ত হরে যাক্। আপনি দেখুন, নিশ্বাস 
সত্যই বইছে কিনা ।” 

তুলাখণ্ড নাসিকার নীচে আগাইয়া৷ দিতেই দেখা গেল, প্রস্তর- 

বিগ্রহের নাসারন্ধ, হইতে নির্গত হইতেছে জীবদেহেরই মত নিশ্বাস। 
হস্তধূত তৃল! ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে । 

ঠাকুরের এই কৃপালীল! দর্শনে লালাবাবুর উল্লাসের সীমা 
রহিল না। প্রেমপ্রমত্ত হইয়া মন্দিরের নাট্যশালায় বারবার গড়াগন্তি 
দিতে লাগিলেন । 

বুন্দাবনে বসিয়া ভজনানন্দে আর ধ্যান জপে লালাবাবুর দিন 
কাটিতেছে। ইঞ্টদেব একদিন স্বপ্নে তাহাকে দর্শন দিলেন । কহিলেন, 
“লালা, তোমার সেব। অঙ্গীকার করার পর থেকে আমি আনন্দেই 
আছি। বিরাট মন্দির, পুজা-ভোগরাগের সুব্যবস্থা, অন্নছত্র সবই 

তো! রয়েছে। আরো! রয়েছে তোঙ্ার দৈন্য ও ভক্তি। কিন্তু এতো 

কিছুর পরেও আমার যে আরো চাই। আনায় আরো কিছু ভিক্ষা 

দাও তুমি ।৮ 

' লালাবাবু চমকিয়। উঠিলেন। বিশ্ব ব্রদ্মাণ্ডের যিনি প্রহু, তাহার 
শ্রীমুখে এ আবার কি কথা? উত্তর দিলেন, “ প্লিজ 
ভিক্ষার কথা তোমার মুখে সাজেনা। ঠা আসল 
কথাটি কি, মুখ ফুটে বল।” 

“কেন গ্রো, তুমি কি জানোন। আমি জাত-ভিথারী ? নিত্য আমি 
যে জীবের দোরে দোরে প্রেম তিক্ষা ক'রে বেড়াই। কিন্তু বাক সে 
কথ।। আমার জন্য এবার তোমায় আর একটা নুতন মন্দির গল়্তে, 

হবে।৯ 

“নূতন মন্দির? রন যে গচিশ লাখ তোমার সেবার জ্ত দেশ 
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থেকে আনিয়েছি, 'তা সবই যে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে । সর্বব্থ দিয়ে 

দিয়েছি। আবার আর এক মন্দির তুলবো কি ক'রে ? 

“লালা, যে মন্দিরের কথা! আমি বল্ছি তা৷ যে গড়ে উঠে সাধকের 

দেবার পালা শেষ হবার পরে ৮ 

লালাবাবু ভাবিতেছেন, এ আবার কি প্রহেলিকাময় কথা ? 
ঠীকুর হাসিয়া! বলিলেন, “লালা, সর্বন্থ দান করলে তবেই তো 

আপন! হতে গড়ে ওঠে ভক্তহাদয়ের শ্রীমন্দির । সেই মন্দিরই যে আমার 

পরমপ্রিয় স্থান। এবার তোমার হৃদয় বেদীতে আমার জন্য তৈরী কর 

চিরস্থায়ী প্রেমের মন্দির । এবার এই ভিক্ষাটি চেয়ে নেবার জন্তেই 

ষে আমি দাড়িয়ে আছি 1” 

“কৃপাময় ! নিজেই তবে ব'লে দাও, এ অধমের হৃদয়পুরে কি 
ক'রে কোরবো৷ তোমায় চির-অধিষ্ঠিত |” 

“তুমি তাড়াতাড়ি গোবর্ধনে চলে যাও। সেখানকার মহাঁপবিত্র 

ভূমি আর নির্জনতা হবে তোমার শেষ পর্যায়ের ভজনের পক্ষে 
অন্ভকুল, এগিয়ে আসবে পরম প্রাপ্তি ।» 

মধুর বৃন্দাবন ছাড়িয়া, ইষ্টবিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্রমাকে ছাড়িয়া! গোবর্ধনে 

যাইতে হইবে। লালাবাবুর হৃদয়ে কান্না গুমরিয়। উঠে। ঠাকুরকে 
নিবেদন করেন, “প্রভূ, কৃপা ক'রে আমার স্থাপিত এই ' শ্রীমূত্তিতে 
তুমি জাগ্রত হয়ে উঠেছো।। এ ছেড়ে কোথায় আমি যাবো, বলতেো। 1” 

*এ আবার কি কথা গো? আমার লীলা-বিলাস কি শুধু তোমার 

স্থাপিত এই বিগ্রহেই নিবন্ধ? এ লীল! যে রূপায়িত সর্বব বিগ্রহে, 
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে। তাছাড়া, ভাবো দেখি, যে সব 

আবিষ্কৃত হয়েছে শ্রীচৈতন্যের মহাভাবের আলোতে» যে সব 
জাগ্রত হয়ে উঠেছে রূপ সনাতন প্রভৃতি মহাবৈষণবের আাধনায়-_তা 
আরো! কত বেশী জাগ্রত; তুমি আগে ব্রজমগ্ুলের সবগুলে। তীর্থে 
পরিত্রান কর, তারপর গোবর্ধনে গিয়ে ডুবে বাঁও আপন তপস্কার 
গভীরে 1” 
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লালাবাবু আর বিলম্ব করেন নাই। একে একে ব্রজ্মগ্লের সমস্ত 
তীর্থ দর্শনেব পর তিনি গোবর্ধনে আসিয়। উপস্থিত হন। এখন হুইতে 
নিত্যকার প্রধান কর্ম হয় গিরিগোবদ্ধনের পরিক্রম৷ । তারপর সারাদিন 
মৃত্তিকা গোফার অভ্যন্তরে বসিয়া ভজন ও জপধ্যান চলে । সারাদিনে 
একবার মাধুকরীতে বহির্গত হন। দরিদ্র ব্রজমায়ীর! যৎসামান্থ ভিক্ষা 
যাহ! দেয় তাহাতেই দিন চলিয়া যায় । 

ভজন ও কৃচ্ছ সাধনের যে মহিমা এ সময়ে লালাবাবুর জীবনে 
ফুটিয়৷ উঠে তাহ দেখিয়া স্তধু স্থানীয় গৃহস্থেরাই নয়, বৈষঃব সাধকদের 
অনেকেও বিস্ময় মানেন। 

গোবদ্ধনে তখন ঘোর বধা নামিয়াছে। সোদন সকাল বেলায় 

গিরি প্রদক্ষিণ করার পর হইতেই লালাবাবুর অন্তরে অভিলাষ 
জাগিয়াছে, শ্রীবিগ্রহের বৈকালিক ভোগপ্রসাদ তাহাকে পাইতে 

হইবে । তবে মাধুকরীতে বাহির হওয়ার আর কি প্রয়োজন? বরং 
সারাদিন কাটাইয়া দিবেন নাম-জপ আর তজনানন্দে। 

পবিক্রমা সমাণ্তির পর মন্দির-পুজারীকে জানাইয়া গেলেন, রাস্ত্রে 
প্রভৃজীর প্রসাদ তাহার নিকট যেন পাঠাইয়া দেওয়া হয় । 

এদিকে মন্দিবের আরতি ও ভোগ রাগের পব 'দেখ। দিল মহ 

ছুষ্যোগ । প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টিতে কাহারো! বাহির হওয়ার উপায় নাই। 
পূজারী পড়িলেন মহা বিপদে। ভক্ত লালাবাবু সেই কখন হইতে 
ভোগপ্রসাদের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। কিন্তু এই ঝড়জলে কে উন 
তাহার ভজন-গোফায় পৌছাইয়া৷ দিবে ? 

গভীর রাত্রিতে প্রকৃতি অনেকটা শীস্ত হইয়া আসিল । পুজ্জারী 
আর দেরী না করিয়া ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিলেন। প্রসাদ নিয়া 

এখনি তাহাকে লালাবাবুর কাছে ছুটিতে হইবে-_ঠাকুরের মহাভক্ক 
সারাদিনই যে রহিয়াছেন অনাহারে । 

কিন্ত কি আশ্চর্য্য কাণ্ড! ভোগ নিবেদন করিয়। প্রসাাহের খাঙ্গ 
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বিগ্রহের সন্মুখে রাখা হইয়াছিল, তাহাতো নাই ! কে উহা! অপসারিত 
করিল? রাত্রে পুজারী একলাই এ মন্দিরে থাকেন। এই ছুর্যোগে 
আর কোন লোকই তো নির্জন গিরিশিখরে উপস্থিত হয় নাই ! 

অগত্যা ঠাকুরের প্রসাদী ফলমূল পুজারী একটা নূতন মাটির ভাণ্ডে 
সাজাইয়! নিলেন। ব্যগ্রভাবে উপস্থিত হইলেন ভজনগোফায় । 

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে লালাবাবু কহিলেন, “সে কি পৃজারী ঠাকুর ! 
এই তো আমায় দিয়ে গেলেন প্রতুজীর থালাভন্তি ভোগ প্রসাদ। 
আবার এসব সাজিয়ে এনেছেন কার জন্য ?» 

“এ আপনি কি বলছেন, লালাজী ? আপনার জন্য প্রসাদ নিয়ে 

আসবে। বলে সেই সন্ধ্যে থেকে বসে আছি। কিন্তু কি করবে বলুন, 
এই ঝড়জলে যে এতক্ষণ বার হতে পারিনি ।” 

গোফার এক কোণে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়। লালাবাবু কহিলেন, 
“দেখুন, এ যে ঠাকুরের প্রসাদী থালা এখনো পড়ে আছে। আপনি 

নিজ হাতে এগুলো দিয়ে গেলেন, বলে গেলেন তাড়াতাড়ি ভোজন 

সমাধা করার কথ । আমি কি পাগল হয়েছি যে, সব কিছু এরই মধ্যে 

বিশ্বৃত হবে৷ 1৮ 
পূজারী করজোড়ে কহিলেন, “প্রভুজীর নামে শপথ ক'রে 

বলছি, এর আগে মন্দির থেকে আজ আমি বাইরে আমিনি। তাছাড়া, 

ঠাকুরের প্রসাদাগ্নের থাল! খুঁজে পা পেয়ে বাধ হয়ে এই মাটির ভখড়ে 
এগুলে সাজিয়ে এনেছি । এখন দেখছি, মন্দিরের থালা অলৌকিকভাবে 
আগে থাকতেই আপনার কাছে এসে গিয়েছে | 

এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তপ্রবর লালাবাবুর সার দেহে 
ফুটিয়া। উঠে সান্বিক প্রেমবিকার | হতচেতন হইয়া তিনি ভূমিতে লুটাইয়া 
পড়েন। ্ 

; কিছুকাল পরে সন্ঘিং ফিরিয়! পান। অশ্ররুদ্ধকণ্ঠে বলিতে 
থাকেন, “হায় প্রভু! অধমকে কি এমনি ক'রে ছলন! করতে হয়? 
পূজ্জারীর রূপ: ধরে এসে, নিজে আমায় এই তোগ-প্রসাদ বিতরণ ক'রে 



লালাবাবু 

গেলে, আর মোহাচ্ছন্ন, অন্ধ” আমি একটুও চিনতে পারলাম ন!! 

কপাময় এবার নিজরূপে একবারে আবিভূতি হও | দেখ! দিয়ে ছূর্ভাগার 
জন্ম সার্থক কর।” 

গুরুকরণের ইচ্ছ। লালাবাবুর মনে বহুদিন যাবৎ জাগ্রত হইয়াছে। 
এজন্য ব্রজমগ্ডলের বিশিষ্ট সাধুদের কাছে ঘোরাঘুরিও কম করেন 
নাই। কিন্তু বারবারই তাহাকে শুনিতে হইয়াছে সেই একই কথা-_ 
সময়মত সদগুরুর আবির্ভাব তাহার জীবনে ঘটিবে, এজন অযথা ব্যস্ত 
হওয়ার প্রয়োজন নাই। 

গোবদ্ধীনের এবারকার কঠোর তপস্তার কালে সদগুরুর আশ্রয় 
গ্রহণের জন্য লালাবাবু আরে! বাগ্র হইয়া উঠিলেন। 

সাধক মহলে মথুরার কৃষ্ণদাস বাবাজীর তখন খুব প্রসিদ্ধি। 
ভক্তমালের বাংল! অনুবাদ করিয়া বন্ছ পূর্বেব বৈষ্ণব জনসমাজে তিনি 
স্থপরিচিত রহিয়াছেন। তছৃপরি রহিয়াছে আধ্যাত্মিক জীবনের 

এম্বধ্য । নিগুঢ় বৈষ্কবীয় সাধনায় তিনি সিদ্ধ হইয়াছেন। দেশ বিদেশের 
ব্ছ সাধক এই মহাত্বার আশ্রয়ে থাকিয়! লাভ করিতেছেন প্রেমভক্তি- 

রসের আস্বাদন । 

সে-বার কৃষ্চদাস বাবাজী গিরি-গোবদ্ধন পরিক্রমা করিতে 

আসিয়াছেন। লালাবাবু তাহার সম্মুখে গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত 
করিলেন। দৈম্তভরে কহিলেন, “প্রভু, আমার অস্তরাত্মা থেকে কেবলি 
উঠছে করুণ আন্তি__গুরুকরণের জন্য জেগেছে ছূর্ধার আকাঙ্া | 
আর বহুদিন যাব আপনাকেই মনে মনে বরণ ক'রছি সদগুরুরূপে । 
এবার আমায় আশ্রয় দিয়ে কৃতার্থ করুন|” 

কৃষ্দাস সন্মত হইলেন। কহিলেন, “উত্তম কথা, আমি তোমায় 
দীক্ষা দেবো । কিন্তু তোমায় আরো কিছুকাল কঠোর সাধন ভজন 
করতে হবে । বিষয়ী জীবনের লুক্্স সংস্কার এখনো! সামান্য কিছুটা 
রয়ে গিয়েছে। তীব্র বৈরাগ্যের অনলে তা পুড়িয়ে ফেলতে থাকে! 

১৬৭ 



ভারতেম্ন সাধক 

শুভ লগ্ন উপস্থিত হলে আমি নিজেই উপস্থিত হবো, তোমায় দীক্ষা 
দেবো । আমার কাছে বারবার ছুটে আসতে হবে না 1” 

এবার জীবন পণ করিয়৷ লালাবাধু শুরু করেন তাহার নৃতনতর 
সাধনা। কৌগীন আর কাম্থাকরঙ্গ সম্বল করিয়৷ ব্রজের এক একটি 

তীর্থে উপস্থিত হন, অল্প কিছুদিন অবস্থান করার পরই আবার করেন' 
স্থান পরিবর্তন । দিনের পর দিন, চরম ত্যাগ তিতিক্ষা ও দৈন্যের 

মধ্য দিয়! বহিয়া চলে তাহার অধ্যাত্বসাধনা। বাসনার সুষ্ষ্প অস্কুর একটি 

একটি করিয়া বিনষ্ট হইতে থাকে । 

কয়েক বংসর অতিবাহিত হইয়া গেল, কিন্তু তবুও গুরুকপা লাভের 
পরম সৌভাগ্য লালাবাবুর হইলন!। অন্তরের আন্তি তাহার পৌছিল 
চরমে । 

সে-বার লালাবাবু কিছুদিনের জন্য বুন্দাবনে আসিয়াছেন। দিন 

রাতের বেশীর ভাগ সময় তাহার জপধ্যানে অতিবাহিত হয়। কখনো 
বা ইষ্টবিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্রমাজিউর ভূবনমোহন মুন্তি দর্শন করিয়া ঘণ্টার 
পর ঘণ্টা থাকেন ভাবাবিষ্ট। দিনান্তে অল্পক্ষণের জন্য গাত্রোথান 
করেন, শহরের পথে পথে করেন মাধুকরী । সামান্ত ভিক্ষা যাহা মিলে 
তাহাতেই কোনমতে হয় জীবন ধারণ । 

সেদিন বারবারই তাহার মনে পড়িতেছে পৃজ্যপাদ কৃষ্ণদাস 
বাবাজীর কথা । লালাবাবুকে তিনি অশ্বাস দিয়াছিলেন, উপযুক্ত 
সময়ে নিজেই তাহার সকাশে আবিভূ্তি হইবেন। কিন্ত আজে সে 
সৌভাগ্য লালাবাবুর হয় নাই, গুরুকৃপার সঞ্জীবনী সুধা হইতে বঞ্চিত 
রহিয়াছেন। 

অন্তরে তাই শুরু হয় আত্মবিশ্লেষণ। নিজ জীবনের কোন্ দোষ 
ক্রটি, মী ি০০০০০০০০ বারবার ভাহা 
অনুসন্ধান করিতে থাকেন। 

ইতর রাক্াকিরল ননদ 

১৬৮ 



লালাবাবু, 

মন্দিরেই তে। তিনি মাধুকরী করিতে যান ।& কিন্তু কই, শেঠের মন্দিরের 
দিকে তো কখনে। পা! বাড়ান নাই? মঠ মন্দির নির্মাণ, বিগ্রহসেবা 

দানধ্যান প্রভৃতির দিক দিয়া শেঠেরা লালাবাবুর প্রবল প্রতিদন্্বী। 
জমিদারীর স্বত্বস্বামীত্ব নিয়াও উভয় পক্ষে সংঘাত কম বাধে নাই। 
মনাস্তরও অনেকবার ঘটিয়াছে। পূর্ব্বেকার সে জীবন লালাবাবু ত্যাগ 
করিয়াছেন, এখন তিনি ডোরকৌগীন পরিহিত এক কাঙাল বৈষাব। 

কিন্ত আগেকার দিনের সে দ্বেষ ও বিতৃষ্কা কি একেবারে নিশ্চিহ্ন 

হইয়াছে? এখনও স্ু্্াকারে রহিয়া যায় নাই? তাহাই যদি না 
হইবে, তবে কেন আজ অবধি শেঠের মন্দিরে ভিক্ষাপাত্র হাতে তিনি 
উপস্থিত হইতে পারেন নাই? 

এই চিন্তা খেলিয়! যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লালাবাবু শেঠের মন্দির 
অভিমুখে রওনা হইলেন । 

মন্দিরে সেদিন রহিয়াছে অজস্র ভিখারীর ভীড়। প্রাঙ্গণে ধাড়াইয়া, 

খঞ্জনি বাজাইয়া' লালাবাবু মৃহ্ত্বরে শুরু করিলেন কৃষ্ণনাম গান। 
কনককান্তি, দীর্ঘদেহ এই বৈষ্ণবকে বৃন্দাবনের অনেকেই চিনে। 
তাড়াতাড়ি কর্তৃপক্ষের কাছে এ সংবাদ প্রেরিত হয়। প্রাক্তন প্রতাপ- 

শালী ভূম্বামী লালাবাবু সর্ববত্যাগী কাঙালের বেশে তাহাদের দুয়ারে 
দাড়ানো । এক মুষ্টি ভিক্ষার জন্ক করিতেছেন মাধুকরী । এ যে 
শেঠদের কল্পনারও অতীত । মন্দির চত্বরে সেদিন মহা! আলোড়ন 

পড়িয়া গেল। 

বুদ্ধ শেঠজী ব্বয়ং ভিক্ষাদানের জন্য আগাইয়! আসিলেন। হাতে 
তাহার এক তোজ্য পাত্র। চাল, ডাল ও ফল মূলের সহিত তাহাতে 
সাজানো একশত একটি স্বর্ণমুদ্রা। 
. সসম্ত্রমে মাথা নোয়াইয়া শেঠ কহেন, “বাবুজী, আপনার 
পদস্পর্শে আজ এ দীনের কুটির পবিত্র হলো। কৃপা করে, টি রি 
গ্রহণ করুন, আমরা কতার্থ হই ।” 

লালাবাবু উত্তর দেন, “আমি মাধুকরী ক'রতে এসেছিলাম সটেজী। 
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ভারতের সাধক 

কৃষ্ণনাম শোনানো হয়েছে_-এবার চাই এক মুষ্টি তণ্ু,ল ভিক্ষা । কিন্ত 

হা আপনি সাজিয়ে এনেছেন তাকে তো। ভিক্ষা! বলা যায় না” 
“আপনি ঠিকই ধরেছেন, আপনাকে ভিক্ষে দেবো, সে সাধ্য 

আমার কই? এ হচ্ছে নজরানা। রাজা লালাবাবু আজ রাজভিথিরি 
হয়ে আমাদের হারিয়ে দিয়েছেন । তাই এ নজরান1 | 

“তা হয়না শেঠজী | বৈষ্ণবকে যে চিরকাঙাল হয়েই থাকতে হয় । 
আপনার এ স্বর্ণধালা তো! আমি স্পর্শ করতে পারবো না। তা থেকে 

এক মুষ্টি চাল আমার ঝুলিতে ঢেলে দিন। তাতেই আজকের জন্য 
উদরপুত্তি হয়ে যাবে। আর একটা ভিক্ষা আমায় দিন। জানিত ও 
অজানিতভাবে যদি কখনো কোন আঘাত ব৷ মনস্তাপ আপনাদের দিয়ে 

থাকি, সে জন্ত আমায় মার্জনা করুন । সবাই মিলে আশীর্বাদ করুন, 

এই অভাজনের হুদয়ে প্রকৃত কৃষ্ণভক্তির যেন উদয় হয় 1৮ 
পুলকাঞ্চিত দেহে হ্ুই বাহু বাড়াইয়া ভক্ত লালাবাবু তাহার 

চিরপ্রতিদ্ন্দী শেঠকে আলিঙ্গন দেন। ছুই নয়ন বাহিয়া ঝরিতে থাকে 
প্রেমাশ্রুর ধারা। এই ভাবাবেগ ও প্রেমোচ্ছাস সেদিন চতুর্দিকে 
দণ্ডায়মান নরনারীর মধ্যেও সংক্রামিত। 

শেঠের মন্ৰির হইতে লালাবাবু ধীর পদে বাহির হইয়া আসেন । 
সন্নিহিত গলিপথ দরিয়া অগ্রসর হন নিজের ভজন কুটিরের দিকে । 
এ সময়ে সম্মুখে আবিভূতি হন মহাবৈষ্ণব কৃষ্ণদাস বাবাজী । 

বাবাজী মহারাজের চোখে মুখে এক অপরূপ প্রসন্নতার দীন্তি। 
লালাবাবু ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া উঠিতেই .সন্গেহে তিনি তাহাকে 
আলিঙ্গনাব্ধ করিলেন। কহিলেন, “লালা, এবার সময় হয়েছে। 

গ্াখে। আমিও তাই এসে গিয়েছি। প্রতিদবন্ী ধনকুবের, শেঠজীর 
কাছে এতদিন তুমি মাধুকরী করতে যাওনি। অন্তরের গোপন গভীরে 

জেগে ছিল সুম্ম অহমিকা। আজ তা উৎপাটত হয়েছে। ক্ষেত্র 

তোমার প্রস্তুত, "এবার দীক্ষাবীজ রোপণের পথে আর কোন অন্তরায় 

নেই, বৎস ।” 
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কয়েকদিনের মধ্যেই এক শুভ লগ্ন দেখিয়! কৃষগদাল বাবাজী 
তাহাকে দীক্ষ! দিলেন। নবদীক্ষিত শিহ্যের সাধনজীবন এবার হইতে 
বহিয়। চলিল গভীরতর খাদে ।" 

নিগুঢ় বৈষ্ণব সাধনের পন্থাদি প্রদর্শন করার পর গুরু কহিলেন, 
“বৎস, এবার তোমায় করতে হবে সর্বস্ব পণ। চরম কৃচ্ছ, অবলম্বন 
ক'রে সাধনায় ব্রতী হতে হবে। আবার তুমি গিরিগোবদ্ধনের সাধন- 
গোফায় গিয়ে বাস কর। সেখানে বসেই হবে তোমার ইঠ্টদর্শন ও 

পরম প্রাপ্তি। অভীষ্ট সিদ্ধ না হওয়া অবধি ভজন গোফার নিভৃতিতেই 
করবে জীবন যাপন। আর ততদিন কোন মানুষের মুখ তুমি দর্শন 

করতে পারবেনা 1৮ 
গোবর্ধনে লালাবাবু এ সময় হইতে যে কঠোর তপস্ত্ায় ব্রতী হন, 

তাহ! দেখিয়া বৈষ্ণব সাধক ও স্থানীয় জনসাধারণের বিস্ময়ের সীমা 
থাকেনা । | 

কয়েক বৎসরের মধ্য তপস্তা। তাহার সার্থক হইয়া উঠে। ইস্ট 
বিগ্রহের দর্শন ও লীলারস ভূঞ্জনে হন পুর্ণমনস্কাম। ব্রজমগ্ডলের 
অন্যতম বৈষ্ব মহাপুরুষরূপে লালাবাবু অর্জন করেন চিরপ্রসিদ্ধি । 

এই সময়ে সিঙ্ষিয়ার অধিপতি পারেখজী একবার বুন্দাবনে তীর্থ 

করিতে আসেন । বিশিষ্ট তীর্থ ও লীলাস্থলসমূহ দর্শন করিতে করিতে 
পারেখজীর অন্তরে অধ্যাত্জীবন যাপনের প্রবল আকাজ্ষ! জাগিয়। 

উঠে। ক্রগ্র হইয়া ভাবিতে থাকেন, ব্রজমগ্ডলের কোন্ মহাত্মার কাছে 
আশ্রয় মাগিবেন? কাহার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া হইবেন কৃতার্থ ? 

লোকপরম্পরায় শুনিলেন ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ লালাবাবুর সুখ্যাতি । 

তাই সদলবলে সেদিন গোবর্ধনে.গিয়া উপস্থিত হইলেন। 

লালাবাবুর নিভৃত তপন্তার পধ্যায় কিছুদিন ঘাবং শেষ ইইয়াছে। 
এ সময়ে স্বেচ্ছামত মাঝে মাঝে হই একটি সাধনকামী মানুষের সঙ্গে 
তিনি সাক্ষাৎ করিতে থাকেন। ভজনের নির্দেশও কিছু কিছু দেন। 
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পারেখজীর আবেদনের উত্তরে কহিলেন, “মহারাজ, দীক্ষাদান 
সম্পর্কে আমি আমার গুরুজীর অনুস্থত পন্থাই অম্ুসরণ ক'রে থাকি । 

তা মেনে নিয়েই আপনাকে আমার কাছে আসতে হবে ।” 
“সে পন্থাটি কি, কৃপা ক'রে একটু খুলে বলুন ।” 
“গুরু শুধু তখনি আমায় দীক্ষা দিয়েছিলেন, যখন আমি বিষয় 

এবং বিষয়ের অভিমান ছুই-ই ত্যাগ ক'রে, তার চরণে আত্মসমর্পণ 
ক'রতে পেরেছি । -. শ্রীভগবানকে পেতে হলে তাকে ধরতে হবে ছাহাতে 
আগলে । এক হাতে সংসারকে আকড়ে থাকবো, আর এক হাতে 

করবে! ভগবানের চরণ স্পর্শ” তা কখনে হয় ন। 1» 

“প্রভূ, আপনি তা হ'লে কি আমায় করতে বলেন % 

“মহারাজ, কষ্তণসাগরে ঝাপ দিতে হলে আপনাকে ছুই কুলের 
বন্ধন একেবারে কাটাতে হৰে-_সর্ববত্যাগী, কৌপীনবন্ত হয়ে আঙতে 
হবে এই গোবদ্ধনের গোফায় । তা কি পারবেন % 

সিদ্ধিয়া অধিপতি করযোড়ে কহিলেন, “আপনার কথা যথার্থ । 

এখন বুঝেছি-__এমন কৃচ্ছ সাধন, এমন ত্যাগবৈরাগ্যের পথ আমাদের 
মত সাধারণ মানুষের জন্য নয়। এজন্য চাই পূর্ববজন্মের সাধনা আর 
বিপুল সুকৃতি ।৮ 

অতঃপর ভক্তিভরে লালাবাবুর চরণ বন্দন। করিয়া তিনি গোবদ্ধন 

ত্যাগ করেন। 

লালাবাবুর বৈরাগ্য,ঃ সাধনা ও সিদ্ধির খ্যাতি তখন সার! 
ব্রজমগুলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে । বৃন্দারন-ধামে যে-ভক্তই উপস্থিত হয়, 
গোবর্ধনের গোফাবাসী এই মহাত্বাকে দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া 
পড়ে। ফলে ভীড় কেবলি বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 

এই খ্যাতির বিভ্ম্বনা লালাবাবুর কাছে অসহা। মনে মনে সেদিন 
স্বল্প করিলেন, এবার গোবধ্ধান ছাড়িয়া কোন নিভৃত জরণো প্রবেগ 
করিবেন, বাকি জীরন কাটাইয়। দিবেদ ভজনানন্দে |. 
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গিরিগোবর্ধনের : পথে প্রান্তরে রাত্রির গাঢ় অন্ধকার ঘনাইয়া 
আসিতেছে । এ সুযোগে, লোকের অজ্ঞাতসারে লালাবাবু স্থান ত্যাগ 
করিয়া চলিয়াছেন। এমন সমঞ্ গোফার অনতিদূরে সংঘটিত হয় এক 
মর্মান্তিক ছ্র্ঘটনা। গোয়ালিয়র হইতে আগত একদল যাত্রী 
অশ্বারোহণে তাহাকে দর্শন করিতে যাইতেছে । হঠাৎ তাহাদের 
একটি অশ্ব ক্ষুর দিয়া লালাবাবুর পা মাড়াইয়া দেয়। অল্পকাল মধ্যে 
এই আঘাত পরিণত হয় এক দুশ্চিকিৎস্য ক্ষতে। 

ভক্ত ও সেবকদের দুশ্চিন্তার অবধি নাই। বাস্ত সমস্ত হইয়! 
লালাবাবুকে তাহারা বুন্দাবনের মন্দিরে স্থানাস্তরিত করেন । দীর্ঘদিন 
চলে এই ছুঃসহ রোগভোগের পালা । 

ভক্তের৷ প্রশ্ন করেন, প্রভু, আপনার প্রাণপ্রিয় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ 
চন্দ্রমার সান্নিধ্যে আপনাকে এনে রাখা হয়েছে। তবুও কেন চলছে 
এই অসহনীয় রোগ যন্ত্রণা ? এই ছঃখের দহম ?” 

পরম ভাগবং লালাবাবুর রোগপাণ্র আনন মুহূর্তে উজ্জল হইয়া 
উঠে। স্মিতহান্তে উত্তর দেন, “তোমর! তে। আমার প্রভুজীর দেওয়া 
এই দেহ-রোগই দেখছো! । দেখনি তাঁর দেওয়া দিব্য অমৃতের আলো । 
সে আলোকে যে সদা ঝলমল ক'রছে আমার হাদয়মঞ্চ । কৃষগন্দ্র মার 

রাধারাণীর মধুর লীলাবিলান চলছে সেখানে অবিরাম । কোন্ পাল্লা 
ভারী বলতো৷-- দুঃখের না আনন্দের ?” 

ভক্ত ও সেবকের৷ নীরব হন, হার মানেন সিদ্ধ বৈষ্ণবের কাছে। 
লালাবাবুর মরজীবন ধীরে ধীরে এবার আসিয়া পড়ে চিরবিরতির 

সীমানায়। ইঙ্গিত বুঝিনা ভক্তের তাড়াতাড়ি যমুনার তীরে তাহাকে 
বহন করিয়া আনেন। যুগল-লীলার অনন্ত বৈচিত্র্য দর্শন করিতে 

করিতে তিনি ত্যাগ করেন শেষ নিঃস্বাস। 

সারা ব্রজমগ্ডল এই অন্ভুতকর্মা৷ মহাপুরুষের শোকে সেদিন 

মুহমান হয়। সাধকের! বলাবলি করেন__বৈফব-আকাশের এক 
উজ্জল নক্ষত্র আজ ব্ঘলিত হইয়া গেল। 
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আর সাধারণ মানুষ মাথায় কর হানিয়৷ করে মর্মান্তিক বিলাপ । 

কারণ, তাহার! জানে-__লালাবাবু ছিলেন ব্রজের মানবের ছখদৈ্সময় 

জীবনের পরমাশ্রয়, তিনি ছিলেন তাহাদের» _সতাকার রাজধি ! 
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পওহ্ান্তরী বাব! ২ 

জোষঠ আত। গাজীপুরে গুরুতর গীড়ায় শহ্যাশাযী আছেন_-এই 

সংবাদ পাইয়। অযোধ্যা, তেওয়ারী মহ! বাগ্র হইয়!
 উঠেন, তাড়াতাড়ি 

সেখানে ছুটিয়৷ যান। 

শহরের উপকণ্ঠ, কুর্থ। গীয়ে, গঙ্গাতীরের এক আশিমে ভ্রাত। 

লছমীনারায়ণ বদবাস করিতেছেন । অর্ধ শতীবী আগে একদিন 

জৌনপুর জেলার প্রেমাপুর হতে কুর্থার এই নিভৃত অরণ্যে আসিয়া 

তিনি উপস্থিত হন। তারপর দীর্ঘদিন চলে নিভৃত তপস্তা।
 সাধনা ও 

সিদ্ধির মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে তিনি অর্
জন করেন এ অঞ্চলের নরনারার 

অপরিসীম শ্রদ্ধ! ৷ 

ভাত। এক স্বনামধন্ত সিদ্ধ মহাপুরুষ, তাই ভাহার প্রতি 

আযোধ্যাজীর ভক্তি বিশ্বাস অপরিসীম। সুযোগ পাইলেই গাজীপুর 

অঞ্চলে আসিয়। তাহাকে দর্শন করিয়া যান। 

বদ্ধ লছমীনারায়ণ এখন একেবারে চলচ্ছক্তিহীন, চোখ ছুইটিও 

সম্প্রতি অন্ধ হইয়া গিয়াছে । একটি তরুণ ত্রহ্ষচারী শিষ্য কাছে 

থাকিয়া সর্বদা দেখাশুনা করেন
 । কিন্তু আশ্রমের কাজের চাপ নিতা

ন্ত 

কম নয়। পূজ। অর্চনা, ভোগরাগ ও অতিথি সং
কারের কার্জে ভোর 

হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত অবিরত তাহাকে খাঁটিতে হয় । ফলে গুরুজীর 

সেবার কাজ তেমন কুষ্ুভাবে সম্পন্ন হই
তেছে না! 

অযোধ্যা তেওয়ারী এবার প্রস্তাব করিলেন, বৃদ্ধ মহারাজের সেব! 

রার জন্ত নিজের জ্যেষ্ঠ পুজ গঙ্গাকে এ আশ্রমে পাঠাইয়। 

দিবেন। কিন্তু মহারাজ কিছুতেই রাজী ' হইত
ে টাহেন না। তারপর 

বন্ধ সাধ্য সাধনার পর এক সময়ে হঠাৎ বলিয়। বদিলেন
, “বেশ তো 
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যদি নিতান্তই কাউকে পাঠাতে চাও, তবে পাঠিয়ে দাও তোমার ছোট 
ছেলে হরভজনকে 1” 

“সে কি! সে যে দশ বংসরের বালক মাত্র । আপনার সেবা, 

আশ্রমের কাজ-_-এত সব এই ছেলে কি ক'রে পারবে ? 

প্রবীণ তপন্থীর মুখে ফটিয়। ওঠে মু হাসি । বলেন, “না অযোধ্যা, 

যা ভাবছে তা নয়। তোমার এ ছেলেই পারবে আমার সকল ভার 

নিতে । সেবা মানে শুধু এই দেহেরই সেবা, তা ভাবছে কেন ? বালক 

হরভজন পরম শুদ্ধ আধার। শুধু আমাদের বংশেরই নয়, সারা 

দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে সে। আমার এবং আমার এই আশ্রম, 

হুয়েরই জনতা তাকে দরকার । মনে [ঘ্ধধা না রেখে তুমি প্রেমপুরে 

ফিরে যাও, তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসো 15 

কথ। তো! দিয়া আমিলেন। কিন্তু এখন বালক, হরভজনের মাকে 

কি করিয়া! সম্মত করানে! যায়? কনিষ্ঠ পুত্র তাহার অঞ্চলের নিধি। 
দেখিতেও সে ন্বুগৌর, সুঠাম এক দণ্ড তাহাকে না দেখিলে ম৷ অস্থির 
হইয়। পড়েন । বালকও সারাদিনই ঘুরে মায়ের পিছে পিছে। যত কিছু 
আদর, আবদার, চলে শুধু মায়েরই সঙ্গে । 

৮ শৈশবে, বসস্ত রোগে হরভজনের দক্ষিণ চক্ষুটি হঠাৎ একদিন নষ্ট 
হইয়। যায়। একি ছূর্দেব নামিয়া আমিল এই শিশুর জাবনে ? 

পিতামাত। সেদিন মুষড়িয়া পড়েন । 

সে-বার গাজীপুরে অগ্রজের কাছে এই ছুঃদ্ংবাদটি অযোধ্যাজী 
নিবেদন করেন। প্রবীণ সাধক আশ্বাস দেন, “অযোধ্যা, এজন্য তোমরা 

কেউ হঃখ করে৷ না। জান তো, পাঞ্জাব-কেশরী রণজিত সিং-এরও 
ডান চোখ ছিল না। দেখে নিয়ো উত্তরকালে তোমাদের এই পুক্র হবে 
আর এক ধরণের রাজা দেশের লোকের কাছ থেকে পাবে অসীম 

সম্মান । 

লছ্মীনারায়ণের নৃতন প্রস্তাবের কথা জননী শুনিলেন মাথায়: 
তাহার আকাশ ভাজিয়। পড়িল । 
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এই কচি বয়সে তাহাকে সাধু পিতৃব্যের সেবায় লাগানো হইবে? 
আশ্রমের সকল দায়িত্ব থাকিবে তাহার উপর? গৃহে সে যে সবার 
আদরের ছুলাল। কি করিয়৷ এত সব কাজ করিতে পারিবে? আর 

পিতামাতাকে ছাড়িয়৷ আশ্রমের নিভৃতবাসেই বা! কি করিয়া থাকিবে ? 
এ কেমন নিষ্ঠুর প্রস্তাব ? 

জননী ডুক্রিয়া কীদিয়া উঠেন। কোনমতেই মন তাহার সায় 
দিতে চায় না। 

কিন্তু অযোধ্য। তেওয়ারী অনন্যোপায় । বৃদ্ধ তপস্বী লছমীনারায়ণ 
শুধু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই নন, গুরুর মতই তীহাকে তিনি শ্রদ্ধাভক্তি করেন। 
এহিক ও পারত্রিক সমস্ত কিছু সমস্তার সমাধানে তাহারই নির্দেশ 
শিরোধাধ্য করিয়া নেন। তাছাড়া, অস্তরে একথা তিনি ঠিকই বুৰিয়া 
নিয়াছেন, বৃদ্ধ পিতৃব্যের সেবা উপলক্ষ করিয়া বালকের সম্মুখে 
খুলিয়া যাইতেছে এক নূতন জীবনের দ্বার । নাঃ কোন দিক দিয়াই 
এ সিদ্ধান্ত আর ফিরাইবার উপায় নাই। 

শেষ অবধি সাঁধু লছমীনারায়ণের কথা অমান্য করা হরভজনের 

মাতার সাহসে কুলায় নাই। আঁচলে নয়ন মুছ্িয়! কোলের ছেলেটিকে 
সেদিন তিনি বিদায় দেন। 

চিরতরে গৃহত্যাগ ' করিয়া অযোধ্যা তেওয়ারীর পুত্র প্রবেশ করে 
কুর্থার সাধন-আশ্রমে | 

উত্তরকালে, সেখানকার ত্যাগ তিতিক্ষাময় পথে. তাহার উত্তরণ 

ঘটে এক মহাপুরুষরূপে। ইনিই ভারতবিশ্রুত পওহারী বাবা । 

জৌনপুর জেলার একটি ক্ষুত্র গ্রাম প্রেমাপুর। ভক্তিমান ও নৈ্ঠিক 
বৈষ্ণব বলিয়া এই গ্রামের তেওয়ারীদের সেকালে খুব স্থনাম ছিল । এই 

বংশে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে পওহারীবাব! ভূমিষ্ঠ হন। পিতার তিনি দ্বিতীয় 
সন্তান । 

দশ বৎসর বয়সে জননীর স্নেহ সানিধা হইতে তিনি বিচ্ছিন্ন হন। 
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তারপর পিতৃব্যের আশ্রমে আসিয়া! স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। 
মাঝখানে পিতা অযোধ্য। তেওয়ারী শুধু একবার তাহাকে গৃহে নিয়! 

গিয়াছিলেন। তখন ছিঙ্গ বালকের উপনয়ন পর্ব । অতঃপর আবার 

তাহাকে আশ্রমে ফিরাইয়া দেওয়। হয়। 

নৃতন ব্রহ্মচারীর বেশে হরভজনকে বড় সুন্দর দেখায়। মুগ্ডিতশির, 

গৈরিক পরিহিত, গলে বিলম্বিত যন্ঞস্ত্র। ফাক পাইলেই বিচরণ 

করেন আশ্রম সম্পিহিত অরণ্যে । জাহ্বীর কূলে কুলে আপন মনে 
ভজন গাহিয়া বেড়ান । কখনো বা চাহিয়া চাহিয়। দেখেন আ্োতস্থিনীর 
অপরূপ তরঙ্গলীল!। 

বালকের সারা অঙ্গে লাবণ্যের শ্রী। চোখে মুখে জড়ানো স্বপ্রালু 
ভাবময়তা। যেন এ লৌকিক জগতেরই কেউ নয়। গ্রামের লোক 
বলাবলি করে”__এ বালক-সাধু* এ যুগের পরব । 

সেবার উদ্দেশ্যে হরভজনকে আনানো হইলেও লছমীনারায়ণ তাহার 

শিক্ষার সুবন্ৰোবস্ত করিতে ভুল করেন নাই। আশ্রমের দৈনন্দিন 
কাজের সঙ্গে স্বযোগ করিয়। দেন তাহার ধ্যানতজন ও শান্ত্রপাঠের 

লছমীনারায়ণ নিজে শুদ্ধাচারী কঠোরতপা সাধক। রামানুজী 
সম্প্রদায়ের এক সিদ্ধ বৈষ্ণবাচাধ্যের কাছে তিনি দীক্ষা নিয়াছেন। 

নৈষ্টিক ব্রহ্মচধ্য ও তপস্তার মধ দিয়! হইয়াছেন আপ্তকাম। নিজের 
পরীক্ষিত এই সাধন পথেই বালক হরভজন যাহাতে অগ্রসর হয়, চরম 

সার্থকতা! খু'জিয়া পায়, ইহাই তিনি চান। 

লছমীনারায়ণ বংশানুক্রমে রামানুজী সম্প্রদায়ের বড়গল শাখার 

অন্তভূক্ত। রামানুজীদের প্রধান ছুইটি শাখার নাম--বড়গল ও 

তুইঙ্গল। অন্প্রদায়ের এই শাখাগত বিভেদ সম্বন্ধে যে কাহিনী প্রচলিত 

আছে তাহা বড় কৌতৃহলোদ্দীপক £ 
বহুদিন আগেকার কর! । সেদিন শ্রীরঙ্গমে এক পুজা মহোৎসব 

অনুষ্টিত হইতেছে। রাজপথ লোকে লোকারণ্য । অদম্য উৎসাহ আর 
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উদ্দীপন ভক্ত নরনারীর চোখে মুখে । রঙ্গনাথজীর রথ চলিয়াছে এক 
বিরাট শোভাযাত্রাসহ | 

ভক্তের ব্যগ্রভাবে অপেক্ষমান। প্রতুজীর দর্শন লাভের পর 
তক্তিভরে প্রণাম জানাইয়। তাহারা ঘরে ফিরিবে। 

রাস্তার পাশেই পড়ে এক স্ৃপ্রসিদ্ধ বৈষ্ঞব মঠ। এখনকার প্রধান 
মাচাধ্যও এসময়ে ভক্তজন পরিবৃত হইয়া! দীড়াইয়া আছেন। বাগ্ঠভাগ্ 

সহকারে রথ সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। আচাধ্য তাকাইয়৷ দেখিলেন, 

তাহার এক বিশিষ্ট শিষ্য শশব্যস্তে ভীড় ঠেলিয়া আগাইয়। চলিয়াছেন। 
কিন্তু একি! প্রবীণ শিষ্তের ললাটস্থিত ব্রিপুণ্ুক চিহ্ন তখনো যে 
রহিয়াছে অসমাপ্ত । 

আচার্য্ের ক্রোধের মীম রহিল না। শ্তুদ্ধাচারী বামান্টজী সাধুর 
পক্ষে এ যে অমার্জনীয় অপরাধ ! 

ভ্রকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, “প্রভুর সেবকের চিহ্ন ধারণ করতে 
যাব এতে শৈথিল্য, বৈষুব বলে পরিচয় দেওয়া তার সাজে না। এই 

রিপুণ্ুক যথাযথভাবে “মস্কিত না ক'রে ইঞ্টদেবের অর্চনা আজ কি 
ক'রে করলে? এর উত্তরে কি বল্বার আছে, বল 1? 

শিষ্য যুক্তকরে নিবেদন করিলেন, “আচাধ্যবর, রঙ্গনাথজীর 

পুজোর আয়োজন নিয়েই তে! এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলাম। ললাটে তিলক 
একে আসনে সনতে যাবো, এসময়ে কাণে গেল শোভাযাত্রার এই 

মোরগোল। ভাব্লাম, ধার জন্থ এত আয়োজন, ভাগ্যগুণে তিনি 

নিজেই এসে পড়েছেন রথারূঢ় হয়ে। তবে আর পুজো অনুষ্ঠানের 
কিদরকার? তাই তো৷ অধীর হয়ে ছুটে এলাম |” 

একটু পরেই অপর প্রধান শিশ্ত ধীরপদে আসিয়া উপস্থিত। 
ততক্ষণে রথ ও শোভাধাত্র! চলিয়া গিয়াছে । 

আচাধ্য রোষে ফাটিয়া পড়িলেন। কহিলেন, “মঠের ভেতরে, 
মোহান্তের মত গদীয়ান হয়ে বসে আছো, আর এদিকে প্রতু রঙ্গনাথজী 

চলে গেলেন ছারের পাশ দিয়ে। একবারটি তার চরণে প্রণাম 
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ভারতের সাধক 

নিবেদনেরও প্রয়োজন বোধ করলে ন1! *ভক্তিমার্গের সাধন নিয়ে উত্তম 
আচরণই তোমরা! শিখছে! ।” 

“আচার্ধ্যবর, আপনিই তে। বলে দিয়েছেন, উপাস্তের কৃপালাভ 

হয় উপাসনা দ্বারা। সেই উপাসনায়ই এতক্ষণ মগ্ন ছিলাম, উপাস্তকে 
দেখবার জন্য ছুটে আস আর সম্ভব হয়নি। তাতে যদি কোন অপরাধ 

হয়ে থাকে, নিজগুণে আমায় মার্জনা করুন|” 

আচাধ্যের চোখে মুখে ফুটিয়৷ উঠে অপার প্রসন্নত।। এই ছুই 
শিষ্যকেই সানন্দে দেন আলিঙ্গন । 

কথিত আছে, আচার্যের ইচ্ছান্ুসারে এই ছুই বিশিষ্ট শিষ্যকে 
চিহ্নিত করা হয়__বড়গল ও তুইঙ্গল নামে । পরবর্তীকালে রামানুজীদের 
এই দুই শ্রেণীর পার্থক্য সচিত হইতে দেখ। যায় তিলকের বৈশিষ্ট্য 

দ্বা1। এক শ্রেণীর সাধকের! ললাটে আকেন ত্রিশ্লাকৃতি তিলকের 
রেখা । অপর শ্রেণীর তিলকলজ্জা থাকে সার! নাসিকা জুড়িয়া। 

ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ, পওহারীবাব৷ ছিলেন প্রথমোক্ত বড়গল 
শাখার অন্ততূক্ত। 

দার্শনিক মতবাদের দিক দিয়া ব্ড়গল রামান্ুজীরা৷ বিশিষ্টাদ্বৈত- 

বাদী। ভক্তি সাধনার পদ্ধতি ইহাদের বড় কঠোর। শান্তচর্চা 
একৈকনিষ্ঠা, শুদ্ধাচারের উপর ইহাঁগা অও৩গ বেশী গুরুত্ব দেন। 

পিতৃব্য লছমীনারায়ণজীর অভিভাবকত্বে পওহারীবাবার জীবনধারা 

সম্প্রদায়ের এ চিরাচরিত পথটি বাহিয়াই চলিতে থাকে । 
শেষ রাত্রে শষ্যাত্যাগ করিয়া বালক ব্রহ্মচারী গঙ্গাস্নান সমাপন 

করেন, তারপর চলে পৃজ৷ অর্চনা ও শাস্ত্র অধ্যয়ন । প্রাত্যহিক কৃত্যারদির 
শেষে তাহাকে ভোগ রধিতে হয়। ইষ্টদেবের ভোগপ্রসাদ নিবেন, 

করার পর তাহ! পরিবেশন করেন বৃদ্ধ পিতৃব্য, ও তাহার মন্্রশিষাকে। 
সর্ববশেষে নিজে আহা্ধ্য গ্রহ করেন। 

আশ্রমের কাজকন্মের সঙ্গে হরভঙ্জনের  শিক্ষাও আগাইয়া চলে। 



পওহারী বাব 

পিতৃব্যের স্ুব্যবস্থায় নিতে * থাকেন সংস্কৃত সাহিতা, ধর্শান্ত্র ও 
জ্যোতিধিগ্ঠার পাঠ । 

কৈশোরে পা দিতে না দিতেই হরভজন চিহিতত হইয়া উঠেন 
এক প্রতিভাধর শিক্ষার্থীরপে। গাজীপুরের বেচন পগ্ডিত ও পিতৃব্য 
লছমীনারায়ণজী তাহার প্রথম জীবনের শিক্ষার । তাছাড়া, মাঝে 

মাঝে আশ্রমে আগত অন্যান্ত পরিব্রাজক আচাধ্যদের কাছেও তিনি 

শাস্ত্রের উচ্চতর পাঠ নিতে থাকেন । অচিরে বহু ছুরহ ধর্ম্মতত্ব তাহার 

আয়ত্তে আসিয়া যায়। 

হরভজনের বয়স তখন ষোল বংসর। এসময়ে সেদিন তাহার 

জীবনে নামিয়া আসে প্রচণ্ড আঘাত। অল্প কিছুদিন রোগ ভোগের পর 

লছমীনারায়ণ পরলোকে গমন করেন। পিতৃব্য তাহার অভিভাবক ও 
ধর্মজীবনের পথদর্শক। যে মমতা, সহ ও ঘনিষ্ঠতার মধা দিয়া 
এ কয়টি বসর তিনি তাহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা কখনো 
ভুলিবার নয়। তাহার প্রয়াণে হরভজন বড় মুষড়িয়। পড়েন। 

সমাধি দানের পর মহা আড়ম্বরে ভাগ্তারা সম্পন্ন হয়। এসব 

কাজকন্দমন শেষ হইয়া! গেলে হরভজনের জীবনে আসে নির্ধেদ। কোন' 
কিছুতেই মন তাহার আর বসিতে চায়না । শিক্ষক ও দীক্ষা পিতৃব্য 
তাহার তরুণ জীবনের অনেকখানি জুড়িয়া ছিলেন। এবার তাহার 

বিহনে সবই যেন শুন্ত বোধ হয়। এ পরিবেশ আর ভাল না লাগায় 
ভাবিলেন, কিছুদিনের জনক একবার তীর্থ পর্ধ্যটন করিয়া! আসিবেন। 

পিতৃব্যের এক মন্ত্রশিষ্য থাকেন আশ্রমে ৷ তাহার উপর সেবা-পুজার 

ভার দিয়া তরুণ সাধক একদিন পথে বাহির হইয়। পড়েন। প্রধান 
প্রধান সকল তীর্থই তিনি দর্শন করেন। পরিব্রাজনের অভিজ্ঞতার 

ঙ্গে প্রাপ্ত হন বনু সাধু মহাত্মার তপস্তাপৃত জীবনের সাল্লিধ্য। 
ঘুরিতে ঘুরিতে সেবার 'দ্বারকায় আসিয়াছেন। রণছোড়জী বিগ্রহ 

দর্শনের পর হরভজন গির্নার পাহাড়স্থিত তীর্ঘগুলি দেখিতে গেলেন। 
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ভারতের সাধক 

মন বড় ব্যাকুল । এত তীর্থ, এত বিগ্রহ এবং সাধুসম্ত দর্শন করিলেন, 

কিস্তু কই, সত্যকার পথপ্রদর্শক তো আজো তাহার ভাগ্যে জুটিল না! 
সদৃগুরুর আশ্রয় লাভের জন্য, নূতন আলো ও নুতন পথের জন্য তিনি 
অধীর হইয়া উঠিলেন | 

একদিন লোকমুখে শুনিলেন, কয়েক মাইল ব্যবধানে অরণ্যময় 
পর্ধবতের এক গুহায় একজন শক্তিধর বৃদ্ধ যোগী বাস করেন ৷ আপন 

তপস্যার গভীরে তিনি সদা মগ্ন, লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন 
করিয়। থাঁকিতেই বেশী অভ্যন্ত। তাই সহসা কেহ তাহার সম্মুখে যাইতে 

, সাহসী হয় না। 
 .  মহাত্মার কথা শোনামাত্র, কি জানি কেন, 'হরভজনের প্রাণ চঞ্চল 
.ইইয়া উঠিল | স্থির করিলেন, যে করিয়াই হোক, তাহার চরণতলে 

'াশয় নিবেন, মাগিবেন মন্ত্রদীক্ষা | 

'' পরদিন প্রত্যুষে, সঙ্গীদের কাহাকেও কিছু না জানাইয়া, একাকী 
সেই পর্বত গুহায় উপস্থিত হইলেন। 

ভাগ্যক্রমে গুহার ছ্বারপথেই মিলিল মহাত্মার দর্শন । দৃসমুন্নত 
মহিমময় মৃত্তি। শিরে দীর্ঘ জটাজাল । একেবারে দিগম্বর | আয়ত 

নয়ন ছুইটিতে দিব্যলোকের প্রশান্তি । দর্শনমাত্রেই শ্রদ্ধাভরে হরভজন 
চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন। ব্যাকুলকণ্ঠে কহিলেন, “বাবা, আমি 
নিতাস্ত অধম, তদুপরি নিরাশ্রয় । মুর্খ আমি, তাই ভেলা বেয়ে ছুত্তর 
সাগর পার হবার চেষ্টা ক'রছি। আমায় আপনি কৃপা করুন, আপনার 

চরণতলে রেখে যোগদীক্ষা দিন ।” 

যোগী কিছুক্ষণ নিম্পলক নেত্রে ত্রাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। 
তারপর আশীর্বাদ জানাইয়া মৃছ্ত্বরে কহিলেন, “বেটা, কেও তুম্ 
বেকার ইয়ে জঙ্গলমে ঢুড় রহে হো? যাও, গঙ্গা কিনারমে ব্যয়ঠ 
যাও। ওহি তুমহার! আস্থান হ্যায় ।”--ভার্থাৎ, বাবা, কেন শুধুসতধু এই 
জঙজগলে ঘুরে মরছো। যাও, . গজাতীরে আসন নিয়ে বসে পড়ো, 

। সেখানেই তোমার সাধনার স্থান । 
1৯8৯ 



পওহারী বাবা 

হরভজ্ন অসহায় বালকের মত কাদিয়া ফেলিলেন। “না বাধা, 
কৃপা না করলে এখান থেকে এক পা-ও আমি নড়ছিনে । আমরণ 

অনশন ক'রে আপনার সামনেই প্রাণ বিসঙ্জন দেব ।” 

যোগীবর কিছুটা নরম হইলেন । এবার যাহা কহিলেন তাহার 
মর্ম “বেটা, দীক্ষা আমি সহজে কাউকে দিই না । তাছাড়া,'তোমার 
গুরু রয়েছেন অন্যত্র ! তবে তোমার বাযাকুলতা দেখে আমি প্রসন্ন 

হয়েছি । আমি তোমায় কিছু যোগসাধন দেবো, তাতে তোমার প্রকৃত 

কল্যাণ হবে ।' 

মহান্মার পদতলে বসিয়া হরভজন কয়েকটি নিগৃঢ় যোগসাধন গ্রহণ 
করিলেন ! কয়েকদিন এখানে অতিবাহিত করার পর পাহাড় হইতে 

যখন নীচে অবতরণ করিলেন তখন তিনি এক নূতন মানুষ | 

মহাযোগীর কৃপায় সাধনজগতের অজানা তদ্বের আম্বাদ তিনি 

পাইয়াছেন, মিলিয়াছে অতীন্দরিয় লোকের আলোক সন্ধান। অনান্বাদিত 
অনুভূতিতে মনপ্রীণ ভরিয়া উঠিয়াছে। 

আরো কয়েকটি বিখ্যাত তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়৷ হরভজন দেশে 
ফিরিয়া আসিলেন। চেহারায় ও আচরণে এ সময়ে তাহার মধ্যে 
আসিয়াছে বিরাট পরিবর্তন ৷ তপরসিদ্ধ এই নবীন সাধককে দেখার 

জন্যা সেদিন কুর্থারণলোক ভাঙিয়া পড়িল । ' 

গাজীপুর ও কুর্থা অঞ্চলে সাধু লছমীনারায়ণের আশ্রমের খুব 
সুনাম ও প্রতিষ্ঠা ছিল। এখন হইতে ইহার পরিচালনার ভার. পড়িল 
হুরভজনের উপর ! 

শুধু দেব-বিগ্রহের সেবাপৃজা ও অতিথিদের অভ্যর্থনাই নয়, শত 
শত গ্রামবাসীর ধন্ম্জীবনের অভিভাবকত্বও এই আশ্রমের পর্জি- 
চালককে করিতে হয়। হরভজন যে এ গুরু দায়িত্ব পালন করিক্ে 
পারিবেন, এ বিষয়ে কাহারো সন্দেহ রহিল না।. পি 

ভর ও সুর দৃষ্টি বভাবতাই ভার প্রতি নিব হয় 
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পম ৩ বম জাবের নানা সমস্যার সমাধানের জন্য লোকে তাহার 

নিকট আসিতে থাকে । 

গির্নারের যোগীর পুণ্যসঙ্গ ও সাধন নির্দেশ পাইবার পর হইতেই 
হরভজনের সম্মুখে খুলিয়া গিয়াছে এক আলোকময় রাজ্য, সাধনজীবনে 

যুক্ত হইয়াছে এক নূতনতর ধারা । আশৈশব তিনি রামানুজপন্থ 
বৈষ্ণবসাধনা অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন। গ্রহণ করিয়াছেন শাস্ত্রনিষ্ঠা, 
শরণাগতি ও কুচ্ছুত্রত। এবার তাহাতে আসিয়া মিলিয়াছে যোগ- 

সাধনার শক্তি । অনুভূতি ও সিদ্ধির নব নব স্তর একটির পর একটি 
তিনি পার হইয়। চলিয়াছেন । 

' পওহারীবাবার অন্যতম জীবনীকার শ্রীগগনচন্দ্র রায় এ সময়কার 

একটি তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন__ 
“এই. জময় একদিন অপরাহে তিনি স্বহস্তে ডাল রুটি প্রস্তুত 

করিয়া জো্তাত-শিষ্ের জন্য পরিবেশন করিয়া নিজে ভোজনাথ 
উপবেশন করেন । কিন্ত রুটি স্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়াই উঠিয়া 
ঈ্াড়াইলেন এবং বলিলেন_আর আমি ভোজন করিব না! সেই 
থালার সহিত ডাল রুটি একখানি ক্ষুদ্র বস্ত্রথণ্ডে বীধিয়া জেষ্ঠতাত- 
শিষ্যের গৃহে পাঠাইয়া দিলেন । সেইদিন হইতে বিশ্বপত্র বাটা ও 
সেই সঙ্গে অদ্ধপোয়া, কোনও দিন এক পোয়া, ছুগ্ধ পান করিতে 
লাগিলেন । কিছুদিন পরে কেবলমাত্র বিন্বপত্র বাটা খাইয়া থাকিতে 

লাগিলেন । এখন হইতে সাধারণে তাহাকে পওহারীবাবা বলিতে 
আরম্ভ করে। 

“আট নয় মাস কাল তিনি ৫০টি মরিচ প্রতিদিন জল দিয়া বাটিয়া 
বস্ত্র খণ্ডে ছাকিয়া এক ঘটি সেই সরবৎ পান করিয়া থাকিতেন। 
মরিচ-রস পানের পরে এক পোয়া ছুগ্ধ পান করিতেন | .. 

যোগশক্তির উচ্চতর শুরগুলি অতিক্রম করিতে ''খ্াকিলেও 
 প্হারীরাবার জীবনে বৈ্কধীয় দৈন্য ও নিরভিমানতার অভাব কখনে! 
দেখা যায় মাই । সাধনার দিক দিয়া তিনি ছিলেন মধুরুর-বৃত্তি গেহণের 
9৮৪ 
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পক্ষপাতা। যেখানে যে প্রবীণ ও সমর্থ সাধকের সন্ধান পাইতেন 
তাহারই নিকট হইতে তাপার নিষ্ঠায় সংগ্রহ করিতেন অধ্যাত্স-জীবনের 
পরম পাথেয় । 

তাই দেখ। যায়, শুধু সাধু লহছমীনারায়ণ ও ছ্নারেব যোগীব 

পদপ্রান্তে বসিয়।ই তিনি ক্ষান্ু হন নাই, আকুল হৃদয়ে বারব।র ছুটিয়া 

গিয়াছেন অপরাপর শতিধর মহাঞ্াদের মাপে । ইহাদের মধ্যে 
বিশিষ্ট হইতেছেন গাজীপুরের সন্নিহিত মোহনা ওল গ্রামের গুহাবাসী 

এক মহান্। এবং কাশীর খ্যাতণামা যে।গী নিরঞ্চন-ন্বামী। 

পওহারীবাবার সাধনজীবনেল কিছুট। মূল্যবান তথ্য আমর স্বামী 

বিবেকানন্দের রচনায় পান্থ । তিনি লিখিয়াছেন-- 

“ইতিমধো এই মহাআর বিশেষইসমূহ দিন দিন অধিকতর পবিস্ফুট 

হইতে লাগিল । বারাণসার সম্িবটবাসী তাহার গুরুর মত তিনিও 

ভূমিতে একটি গর্ভ খণশ করিয়া তম্মধো প্রবেশ করিয়া অনেক 
ঘণ্ট৷ করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। তারপর তিনি আহার 

সম্বন্ধে অতি ভরানক কঠোর মংযম আরম্ভ করিলেন । সারাদিন তানি 

নিজের ছোট আশ্রমটিতে কাধ্য করিতেন--তদায় পবম গ্রেম।স্পদ 

প্রভু রামচন্দ্রের পুজা করিতেন, উত্তম থাছ্য রহ্ধন করিয়া (কথিত 
আছে, তিনি রন্ধন বিছ্ঞায় অসাধারণ পটু ছিলেন ) ঠাকুরের ভোগ 
দিতেন, তাহার পর সেই, প্রসাদ বন্ধুবাহ্ধবগণ ও দরিদ্রদের মধেো বণ্টন 

করিয়া দিতেন এবং অনেক রাশ্রি পথ্যন্ত তাহাদের সেবা করিতেন । 

তাহার! সকলে যখন শয়ন বরিত, তখন এই যুবক গোপনে সম্ভরণ 

দ্বারা গঙ্গা পার হইয়া! উহার অপর তীরে বাইতেন। তথায় সাধন 
ভজনে সারারাত কাটাইয়! উষার পুরের্বই ফিরিয়া আসিয়া বন্ধুবর্গকে 
জাগাইতেন এবং পুনবর্ধার সেই নিত্যকার্ধয আরম্ভ করিতেন, আমরা 
যাহাকে ভারতে “অপরের সেবা বা পুজা" বলিয়া থাকি ।” 

পওহারীবাবা কঠোরতপ! শক্তিমান সাধক | কিন্তু তাহার চোখে 
মুখে সদাই মাখানো থাকিত অপূরর্ধ দৈস্থা ও মধুর ভাবময়তা। দর্শনার্থী 
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নরনারীর দৃষ্টি সমক্ষে নিজেকে সদাই তিনি তুলিয়া ধরিতেন সেবানিষ্ঠ 
ভক্তরূপে । নিজেকে সদাই উল্লেখ করিতেন “দাস' বলিয়া । 

তাহার বৈষ্বীয় আদর্শ, জীবপ্রেম ও সেবাব্রতের নানা মলোরম 

কাহিনী রহিয়াছে | 

সে-বার প্রয়াগেব মাঘমেলায় বাবাজ্ঞী মহ।র!জ তীর্থ সান করিতে 

চলিয়াছেন | সঙ্গে স্বগ্রামবাসী একদল ব্রাহ্মণ ও বাজপুত । 

তীর্থদেবতা ও তীর্থযাত্রী এই দ্রয়েপ্ই সেবাকার্য্যে ছিল তাহার 

অপার নিষ্ঠী। পথ চলিতে চলিতে আগে হইতেই সঙ্গীদের বাছে 
জানিয়া রাখিতেন, যাত্রাপথের কোন্ অবধি গিয়া সকলে সেদিন 

বিশ্রাম নিবেন । তারপর দেখা যাইত, অন্যের অলক্ষ্যে, এক সুযোগে 

হঠাৎ কোথায় সরিয়া পড়িয়াছেন। দ্রেতপদুদ কণ্টকময় বন বাঁদাড 
ভাঙ্গিয়া সোজ। পথ দিয়া তিনি ধাবিত হইতেন। যেকোন প্রকারে 

সঙ্গীদের আগে গিয়! নিদিষ্ট স্থানে তাহার পৌছান চাই। সঙ্গীরা তো 
বিশ্রাম ঘাটিতে গিয়া অবাক! পওহারী বাবা তাহাদের অনেক 
আগেই সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন । সকলের তহ্য রন্ধন বনিতে 
হইবে, তাহার যোগাড়েব জন্য মহাব্যস্ত । গোময় দিয়া সারা জায়গাটা 

লেপন করিয়াছেন। উন্নুন পাঁতা অনেক আগেই শেষ হইয়াছে। সঙ্গীর! 
সেখানে পৌঁছানোর পব মুখে নন্ত্রখণ্ড বাঁধয়া শুচিভাবে রান্না কবিতে 
বসিলেন। সবাইকে ভোজন করাইয়া তবেতীহার স্বস্তি । 

এদিকে পওহাবী বাবার নিজের আহারের ব্যবস্থা কিস্ত বড় 

অদ্ভুত। দলের প্রত্যেকটি লোকের ভোজনের পর তিনি স্নান সমাপন 
করিয়া আসিতেন। এসময়ে তাহার আহাধোর প্রধান উপকরণ মান্র-- 

তিন চারিটি বিদ্বপত্র । মাঝে মাঝে আরও একটি খাছ ত্ৰাহাকে গ্রহণ 
করিতে দেখা যাইত । হাতের তেলোতে যৎসামান্য উষ্ণ স্বৃত ঢালিয়া 

নিয়া উহাতে ত্বিনি একটা বিশেষ দ্রব্য মিশ্রিত করিতেন । এই দ্রধ্যটি 

পাইয়াছিলেন গির্নারের প্রাচীন যোগীর নিকট । তিনি খলিতেম, এই 
মি বস্তুটি গলাধঃকরণ করায় পর সেদিনকার মত ক্ষুধা! তৃষ্কার কোন 
২৮৬ 
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চিহ্ন আর থাকিতন ৷ দিনের পর দিন এমনি সেবানিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের 
মধ্য দিয়া বহিয়া চলিত পওহারী বাবার দিনচর্য্যা ও আত্মিক সাধন] । 

কুর্থার আশ্রমে সেবার এক মৃত্তিকাগ্ুহা নিম্মাণ করার পর বাবাজী 

মহারাজ কঠোবতর ভজন সাধনে বত হন। বহিরঙ্গ জীবনের জাল 
গুটাইয়া আনিয়া ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হন সাধনাব গভীবতব স্তরে । 

সমকালীন সাধন জীবানর চিত্রটি শ্রীগগনচন্দ্র রায়ের লেখা হইতে 

আমরা পাই-- 
“গুহা নিশ্মিত হইলে পওহারীধাবা এথমে এক ঘণ্টা, পরে দিবস, 

শেষে সপ্তাহ অবধি গুহাব মধ্যে থাকিতে আবন্ত করেন । পুক্তা তার্চনা 
আহার পান বিছুই কবিতেন না। সাধন পূর্ণ হইলে যখন কুটিবের 
দ্বার উন্মুত্ত করিয়া লাহিরে আদিতেন. তাহার উজ্জল গোৌরবর্ণ দেহ 
হইতে যেন এক অপুর্ব জ্যোতি বাতিব হইত। স্তপুষ্ট উন্নত দেহে 
তিনি অসীম বল ধারণ করিতেন । 

,. “তিনি উপনয়ন উপলক্ষে শৈশবক।লে একবার মাত্র মস্তক মুগ্ডন 

করেন, তাহার পর বখনও মস্তক মুণ্ডন করেন নাই । ঘন মেঘের গ্যায় 

কষ্কবর্ণ সুদীঘ কেশরাশি পৃঠদেশ আচ্ছাদিত করিয়া থাকিত। পুর্ণ 
যৌবনে ঘন শ্বাশ্র শোভিত শ্ন্দর মখ-মণগ্ুলেব শোভা ও গাস্টীর্য্য 
শতগুণে বদ্ধিত হইয়া অপুবব শোভার বিকাশ হইয়াছিল । 

“পওহারীবাবা সাধারণ সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদিগের হ্যায় অঙ্গে ভন্ম বা 
পুলি লেপন করিতেন না, কিছ্বা মন্তকে জটাভারও ধারণ করেন নাই। 
অতি শুদ্ধ ও পরিষফার পরিচ্ছন্ন থাকিতেন, মন্তরকে স্বাসিত তৈল 

সিঞ্চন করিয়া কেশ-কহুতী দ্বারা কেশরাশি পরিচ্ছন্ন করতঃ মন্তকের 

সম্মুখভাবে চূড়ার আকারে নিবদ্ধ করিতেন । দীর্ঘ কেশরাশি পরিচ্ছন্ন 
রাখিবার অভিপ্রায়ে দধি ও মরিচ গু'ড়া দিয়া মধ্যে মধ্যে ধুইয়া 
ফেলিতেন । 

“পরিধানে কৌপীন ও তদুপরি মলগিদার বুল ( আজবাল্লা ) চরণ 
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ভারতের সাধক 

অবধি আবৃত করিয়া থাকিত, লোকে কেবল মুখখনি দেখিতে পাইন্ত। 

দৈবাৎ হস্ত বা স্বন্ধদেশ হইতে আলখাল্লা একটু সরিয়া৷ পড়িলে তপ্ত 

ব্বর্ণের হ্যায় দেহকান্তি প্রকাশ পাইত।” 

পৃঙ্জা অচ্চনা যোগ তপ সব নিছুই পওহারীবাবা নিষ্ঠাভরে করিয়া 
চলিয়াছেন। সাধনলোকের দিব্য অনুভুতি ও আনন্দ লাশ কবিয়াছেণ 

বারবার । কিন্তু তবুও মন তাহার ৬রিয়া উঠে কই? পরম প্রাপ্তি 

জন্য হৃদয়ে জাগে তীব্র আকুতি । দীক্ষা গ্রহণ কিয়! চরম সাধনাব 

মহাসমুদ্রে তিনি নিমজ্জিত হইয়। যাইতে ৮াশ। অভীষ্ট সাধনেল 

এ আকাজ্মণ ভ্রমে ছুনিবার হইয়া উঠে। 

কিন্তু কোথায় সেই মহাসমর্থ গুরু ষাহার আশ্রয়ে এ জীব" 

সার্থক হইয়া উঠিবে? কে দিবে তাহার সন্ধান? 

হঠাৎ মনে পড়ে গির্নাবের মহাত্বার কথা । নিগুঢ় যোগসাধনার 
নির্দেশ দিয়া একবার তিনি অপার কৃপা কপিয়াছেন । আবার তাহার 

চরণ ধরিয়া পড়িলে, কাদাকাটি করিলে, তিনি কি কুপা করিয়া 

তাহাকে দীক্ষা দিনেন না? 

অন্থরে অদম); আশা নিয়া পওহাক্ীবাবা আশ্রম ত্যাগ করিলেন । 

লক্ষ্যস্থল গিনারের পাহাঙ্। 

ঘৃরিতে ঘুরিতে অযোধ্যায় আসিয়া যাহা শুনিলেন তাহাতে গুই 
চোখে দেখিলেন অন্ধক।র ৷ গির্নারের মহাত্মা আর ইহজগতে নাই, 
সম্প্রতি মরলীলা সংবরণ করিয়াছেন । 

এবার তবে উপায়? ছুর্ভাগ/ক্রমে উদ্দেশ্য সাধনের পথে বাধা 

পড়িয়া গেল! কিন্তু তিনিও ঠিক করিয়াছেন, সহজ সিদ্ধ না হওয়া 

অবধি আশ্রমে আর ফিরিয়া যাইবেন না । মহা ছুশ্চিন্তায় তাহাব 'দিন 
কাটিতে লাগিল! 

অযোধ্যায় থাকিতেই হটাৎ একদিন তিনি শুনিলেন, ব্বামান্ুজী 
সম্প্রদায়ের কোন উচ্চকোটি সাধক গঙ্গাভীরের এক আশ্রমে নিভৃতে 
৯৮৮ 



পওহারী বাব! 

তপস্যারত রহিয়াছেন । অস্তস্তল হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল--“ওরে 

হনিই তোর পরিত্রাতা, তোর বহু আকাজ্ক্ষিত দীক্ষাণ্ডরু । ইহারই 
চরণে শরণ গ্রহণ কর্ । 

সেদিন প্রত্যুষে এই নবাগত সাধুর ভজন-গোফায় গিয়া তিনি 
উপস্থিত হইলেন, সকাতরে চাহিলেন পরমাশ্রয় । 

এ কঠোরতপা বৈষ্ণব তাপসের কাছেই পওহারীবাব! দীক্ষা গ্রহণ 

করেন । কিছুদিন তাহার পবিত্র সান্নিধ্যে দিন যাপন করিয়া ফিরিয়া 

আসেন কুর্থা-গাজীপুরের আশ্রমে | কৃচ্ছুত্রত ও ছুশ্চর তপস্যার মধ্য 

দিয়া বহিয়! চলে তাহার শেষ পর্যযায়ের সাধনা । 

দীক্ষাদাতা মহাত্সার নাম কখনো জানা যায় নাই, গুরুর পরিচয় 
পওহারী বাব। চিরদিন গোপন রাখিয়া গিয়াছেন । 

পিতৃষ্যের আদর্শে পওহারী বাবা অন্থুপ্রাণিত। তাই কৈশোর কাল 
হইতেই অতিথি ও সাধুদের সেবায় তিনি অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন । 
এবার নিজের আশ্রমে সেবাব্রতকে পুর্ণাঙ্গ করার কাজে আত্মনিয়োগ 
করিলেন । স্থানীয় অধিবামীরা' এ কাজে তাহার সহায়ক হইয়া উঠিল 

বাবাজীর প্রতি সকলেরই শ্রদ্ধা অপরিসীম ৷ গৃহস্থেরা লাঙল 

প্রতি পাচ সের করিয়া শস্য তাহার আশ্রমে পাঠাইয়া দেয়। জমিদার, 
ব্যবসায়ীরা যে টাকাকড়ি ও আটা চিনি ঘ্বৃত ইত্যাদি ভেট দেয় 

তাহার পরিমাণও প্রচুর । 
অতিথি অভ্যাগতের সেবা ছাড়া বড় বড় 'ভাগারার ব্যবস্থাও 

পওহারীবাবা করিতেন। শত শত দীন দরিদ্র ও সাধু সন্যাসীকে 
এসময়ে তৃপ্তিসহকারে ভোজন করানো হইত। 

আথিক দিক দিয় এই গুরু দায়িত্বের ভার বহন করা বড় সহজ 

কথা নয়। তাই বুঝি একাজে প্রকৃতি দেবী আগাইয়া আসেন তাহার 
দাক্গিগ্য নিয়া । মহাবৈষবকে সহ উদ্যাপনের শারিহদার 

দেখিয়া দেবী জান্বী পাশে আসিয়া দাড়ান । 
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ভারতের পান 

আশ্রমের সম্মুখেই প্রসারিত এক হায়সা বন, এ বন আশ্রমেরই 
অন্তভূকক্ত। উহার গা ধেঁষিয়া বহিয়া চলিয়াছে জাহ্বীর খরত্রোত। 
হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করা গেল, নদী গতিপথ পরিবর্তন করিতেছে । 

অল্লনকাল মধ্যে সেখানে এক প্রকাণ্ড চড়া পড়িয়া গেল। আইন 

অনুসারে এই ভূমি আশ্রমের । জল হইতে সগ্য উ্থিত হওয়ায় প্রচুর 
শস্য এস্থানে উৎপন্ন হইতে থাকে । আশ্রমের সদাব্রত ও ভাগারায় 

প্রতি বতসর যে বিপুল পরিমাণ খাচ্ভশস্তের প্রয়োজন হইত, তাহার 

অনেকটা যেন আপনা হইতেই এভাবে আসিয়া যায় । 

আশ্রমের দৈনন্দিন কাজ-কর্্ম বহুবিধ, দায়িত্বভারও কম নয়। 
কিছুদিন পর হইতে পওহারীবাবা এ সব কাজের ভার বাটিয়৷ দিতে 
থাকেন নবীন ভক্তদের উপর। নিজের অস্তম্মর্থীন ভাব দিন দিন 
বাড়িয়৷ যায়। এখন হইতে কুটিরের অভ্যস্তরেই বেশীর ভাগ সময় 
তিনি কাটাইতে থাকেন। | 

গ্রামাঞ্চলের গৃহস্থেরা ভক্তিভরে তাহার জন্য ভেট নিয়া আসে। 

দর্শন অনেক সময়ই হয়তো মিলেনা । উৎস্থষ্ট দ্রব্যের উপর রামনাম 

ক্লেখে কাগজ আটিয়া তাহার! স্বস্থানে ফিরিয়া যায়। এই রামনামের 
পত্র গায়ে আটা না থাকিলে বাবাজী কখনো৷ এই দব ভেট স্পর্শ 

করিতেন না। 

দীর্ঘকাল স্ুর্যালে।কবিহীন কুটিরে ও ধ্যানগুহায় পওহারী বাব। 

অতিবাহিত করেন । ফলে দেহটি তাহার পুষ্পের মত কোমল হইয়া 
উঠে । রং হয় তুষার-শুভ্র। এ অবস্থায় একবার মাঘ মেলা উপলক্ষে 

তিনি প্রয়াগে যান, ত্রিবেণীর নিকট টি এক পর্ণকুটির বাধিয়! 
কিছুদিন অবস্থান করেন। 

এতদিন পরে . হৃধ্যতাপ. ও'বায়ুর সংস্পর্শে আসার ফলে বাবাজীর 

দেহের চর স্থানে স্থানে উঠিয়। যায়। প্রবল অরে তিনি শষ্যাশারী 
হইয়া পড়েন, এই সঙ্গে দেখা দেয় আর এক বড় উপসর্গ রত 

সকলে চিকিৎসার অদ্য মহাবযস্ত। কি বাক নিয় রাছে বিপদ 
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পওছারী বাব 

কাহারো কথায় তিনি কর্ণপাত করিতে চাহেন না, ওঁষধ সি 
একেবারে অনিচ্ছুক । 

প্রয়াগের কয়েকটি শান্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণ তাহাকে বড় ভক্তি করেন। 

রোগের কোন উপশম হইতেছে না দেখিয়া একদিন তাহারা খুব চাপিয়া 
ধরিলেন। বাবাকে এবার ষধ ও পথ্য গ্রহণ করিতেই হইবে। 

এ ধরণের ব্বরভঙ্গ রোগ দীর্ঘস্থায়ী হইলে যে গলক্ষত রোগের আশঙ্কা 

রহিয়াছে ! 

তাহারা সকাতরে অন্থুরোধ জানাইতে লাগিলেন, “মহারাজ, 
দেহের প্রতি আপনার নিজের কোন মমতা নেই, একথা ঠিক । কিস্তু 

আমাদের জন্য তো৷ আপনার বাচার প্রয়োজন আছে । আপনাকে 

ওষধপথ্য খেতেই হবে ।” 
সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়ানো গেলনা | বাবাজী কহিলেন, “আচ্ছা, 

বেশতোঃ আপনার! এ দাসকে কি ওষধ দেবেন__দিন 1” 

নিজের সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে “দাস+ বলিয়াই সর্ববদা জি 

উল্লেখ করিতেন । 

বৈছ্ের ব্যবস্থামত তখনি ওষধ প্রস্তুত করিয়া আনা রব 
বাবাজী সহান্তে কহিলেন, “বাবা-সকল, ওঁষধধ তো৷ আপনার! দিচ্ছেন, 

কিন্ত এ দাসকে কি পথ্য কিছু দেওয়া হবেনা? 

পণ্ডিত ভক্তদের আনন্দের সীমা নাই । যুক্তকরে নিবেদন করিলেন, 
“মহারাজ, আপনি নিজে মুখ ফুটে খেতে চাইছেন, এ যে আমাদের 

পরম সৌভাগ্য । একটু সবুর করুন। এখনি আমরা সব কিছুর ব্যবস্থা 
ক করছি ” 

কয়েকজন ,তখনি' সোৎসাহে গৃহের দিকে ছুটির গেলেন । থালা 
ভন্তি উৎকৃষ্ট পেড়া, বরফি আনিয়া জড়ো! করা হইল । 

বাবাজী যৎসামান্য' ছৃপ্ধ ও বন্ৃপত্র খাইয়াই বৎসরের পর বৎসর 
কাটাইক্াঁ দেন, আর আজ পথ্য উপলক্ষ করিয়া অন্যাস্য দ্রব্যও ভোজন 

করিতে চাহিয়াছেন। পেড়া যাহা আন হইয়াছে, পরিমাণে পুর । 
1১৯৯১, 
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সকলেই এবার কৌতৃহলভরে কৃচ্ছুত্রতী সাধকের এই নৃতন কাণ্ড 
দেখিতেছেন । 

বাবাজী কিস্তু গঁষধ পথ্য কিছুই তখন গ্রহণ করিলেন না । 

ছুইটি ভাণ্ডে সযত্বে এগুলি রাখিয়া কহিলেন, “বাবা-সকল, এই দাসের 
প্রতি আপনাদের দয়ার অন্ত নেই । ভাবছি, এগুলো আমি রাত্রি 

বেলাতেই ব্যবহার করবো । এখন কিছুক্ষণ এমনিভাবেই থাক্ 1” 

এ কথার পর তিনি কার্য্যান্তরে ব্যাপূত হইয়া পড়িলেন। 
ভক্ত ব্রাহ্মণদের কেহ কেহ কিছুটা সন্দিষ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। 

বাবাজী তাহাদের সম্মুখে নিছক একট! অভিনয় করিতেছেন না তো? 
'সত্য সত্যই এগুলি ভোজন করিবেন, না ফেলিয়া দিবেন, কে জানে? 

পরামর্শের পর ঠিক হইল, তাহার উপর লক্ষ্য রাখা হইবে । 
তখন নিশীথ রাত। আশ্রমিকদের সবাই নিড্রামগ্ন । এমন সময় 

পওহারী বাব! চুপিচুপি ঁষধ ও পথ্যের, ভাণ্ড হাতে নিয়া গঙ্গাতটের 

দিকে আগাইয়া গেলেন । কয়েবজন পণ্ডিত ভক্ত তখনি অলক্ষিতে 
তাহার পিছু নিয়াছেন। সবিস্ময়ে তাহার! দেখিলেন, ভাগ দুইটি 

গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দিয়া বাবাজী সান সমাপন করিলেন, তারপর 

নিজ পর্ণ কুটিরে গিয়া! বজিলেন ধ্যানাসনে ৷ 
পরদিন ভোর বেলায় ভক্তেরা তাহাকে খুব চাপিয়া ধরিলেন। 

অন্ুযোগের শ্বরে কহিলেন, “বাবা, আমর! কাল .রাতে স্বচক্ষে দেখেছি, 

আপনি গষধ পথ্য কিছুই খাননি । আমরা এত দৌড়ঝশাপ ক'রে বৈদ্য 
আনালাম, উষধ পথ্য সংগ্রহ করলাম, আর আপনি অবলীলায় তা 

গঙ্গায় ফেলে দিলেন? যদি এটাই মনে ছিল, তবে এমন ক'রে শুধু 
সুধু গরীবদের পয়সা নষ্ট করালেন কেন ? ওঁষধ কিছুতেই খাবো না_ 

একথা বললেই তো সব চুকে যেত 1” 
পওহারীবাবা. সবিনয়ে উত্তর দিলেন, “বাবা সকল, ..ু শুধু 

আপনারা দাসের প্রতি এত বিমুখ হচ্ছেন । এ দাস কিস্তু সত্যই,কোন 
অপরাধ করেনি । রোগের জন্য উষধ পথ্য আপনায়া যা দিয়েছিলেন 
৯৯ই, . 
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দাস তা রোগকে দিয়ে দিয়েছে । এই: দেখুন, দাসের এই দেহে রোগের 

চিহ্মমাত্র নেই 1৮ 

আশ্চর্য্য হইয়া সকলে দেখিলেন, তাইতো, সত্য সত্যই যে 

মহারাজের রোগ একেবারে নিরাময় হইয়া গিয়াছে ! ন্বরভঙ্গ সারিয়া 

গিয়াছে, জরের উত্তাপ একটুও নাই । সারা গায়ে রক্তবর্ণের যে স্ফীতি, 
ফোস্কা ছিল, তাহাও মিলাইয়। গিয়াছে । 

এই অলৌকিক শক্তির পরিচয় প্রত্যক্ষ করিয়া উপস্থিত ভক্তদের 

আর বাকস্ফত্তি হইল ন|। 

আশ্রমে যে কত রকমের অতিথি অভ্য।গত আসিয়া উপস্থিত হয় 
ঠাহার ইয়ত্ত। নাই । সেবার এক উন্মাদ পরিব্রাজক এখানে আশ্রয় 

গ্রহণ করে । বাবাজী মাজকাল প্রায়ই মৌনী । আশ্রমের এক কোণে, 
শিজের কুটিরে বসিয়া একমনে ধ্যানজপে নিবিষ্ট থাকেন। আবার 
কখনো কখনো দেখা যায়, আগন্তক ভক্তদের উপর কৃপা হইয়াছে, দ্বার 

খুলিয়া বাহিরে আসিয়া সন্সেহে কত কথাবার্তা বলিতেছেন । সেদিন 

কয়েকজন নবাগত ভক্তের সন্মুখে বসিয়া তিনি ধর্মপ্রসঙ্গে রত আছেন, 

এমন সময় এ উন্মাদ সাধুটি কি জানি কেন, তাহার দিকে চুটিয়া 
আসে। শুর করে জঘন্য গালাগালি ও চীৎকার । উত্তেজিত অবস্থায় 

একটা কাঠের গুড়ি হাতে নিয়া পওহারী বাবাকে সে মারিতে যাইবে, 

এমন সময়ে ভক্তেরা তাহাকে ধরিয়া ফেলে । টানিতে টানিতে নিয়া 

যায় আশ্রমের এক প্রান্তে । 

বাবার গায়ে হাত দিতে যায়! এতবড় ছঃসাহস ! হোক না পাগল, 

আজ আচ্ছা! শিক্ষা দিয়া তাহাকে ছাড়া হইবে । 
সকলে একেবারে মারমুখী । প্রচুর উত্তম মধ্যম দিয়া উদ্মাদকে 

আশ্রম হইতে বাহির করার জন্য তাহার! উদ্যত । 

মছাপুর্ুষের মুখে কিন্তু কুটিয়া উঠে করুণার আভা।। কছেন, “ওকে 
প্রহ্থার ক'রে বা আমের বাইরে ঠেলে দিলে কি লাভ হবে, বল তো? 
ভাঃ লা (৮ ১৬ 2৩ 
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রোগতো ওর থেকেই গেল । আহা বেচার] ! আচ্ছা ওকে একটিবার 

আমার দামনে দাড় করিয়ে দাও তো।” 

ধরাধরি করিয়া উন্মাদকে উপস্থিত করা! হইল, স্থিরনেত্রে তাহার 
চোখের দিকে বাবাজী মহারাজ তাকাইয়া রহিলেন । কিছুক্ষণ পরেই 

লক্ষ্য কর! গেল পাগল লাধুটির অদ্ভুত রূপাস্তর। পূর্বেকার অর্থহীন দৃষ্টি 
আর নাই, হুঙ্কার ও প্রলাপোক্তিও কমিয়া আসিল । পরদিন হইতেই 

তাহার রোগের কোন চিহ্ন দেখ। যায় নাই । 

পওহারীবাবার নিরভিমানতা ও বেষ্চবীয় দৈন্য সম্বন্ধে নান 

কাহিনী প্রচলিত আছে । সে-বার আশ্রমে গুরুধাম অযোধ্যা হইতে 

এক ভেকধারী বৈষ্ণব সাধু আসিয়া উপস্থিত । গুরুর আখড়ার এব 
প্রবীণ সাধক ইনি । বাবাজী তাই বিশেষভাবে তাহাকে নানা সম্মান 
দেখাইতে লাগিলেন । 

সাধুটি কিন্তু বড় আত্মস্তরি ৷ তাছাড়া, পওহারীবাবার দৈম্য ও 

বিনীত ভাব দেখিয়া তাহার মনে ছুষ্টবুদ্ধি জাগিয়া উঠে। সারা আশ্রমে 

তিনি মহা উপদ্রব শুরু করিয়৷ দেন। 

প্রথমেই জানাইয়া দেন, রোজ তাহার আফিম সেবনের অভ্যাস । 
তবে আফিমের জন্য কোন চিন্তা নাই, ঝুলিতে এ বস্ত যথেষ্ট পরিমাণে 

ব্হিয়াছে। কিন্তু তাহার জন্য প্রচুর পরিমাণ ছুষ্ধ ও মিষ্টান্নের যোগাড় 
রাখা চাই । 

নিতাস্ত বশংবদের মত পাওহারীবাঁবা তখনই এ সম্পর্কে উপযুত্ত 
নির্দেশাদি সবাইকে দিয়া দিলেন । 

কিছুদিন পরে সাধুটি কহিলেন, “ছ্যাখো বাধাজী, আমি স্থির ক'রে 

ফেলেছি, শিগঠীরই চার ধাম দর্শন ক'রতে বেরবো। তোমার এই 
আশ্রম থেকেই শুরু হবে আমার পরিভ্রাজন 1 এজছ্ যে টাক লাগবে 
অবিলম্বে তুমি তার বন্দোবস্ত ক'রে দাও ।” 

বাবাজী করজোড়ে কহিলেন, “প্রভূ, আপনায় এ আেশ দাসের 
১৯৪ 
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শিরোধার্য্য ॥ চেষ্টা আমি যথাসাধ্যই করবো, কিন্ত ফলাফল নির্ভর 
ক'রছে আপনার কৃপাদৃষ্টির উপর ।” 

প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু আশ্রমের নিজত্ব সঙ্গতি বলিতে 
৮খন কিছুই নাই । তাড়াতাড়ি গ্রামাঞ্চলের কয়েকটি ভক্তের কাছে 
[বর পাঠানো হইল। নগদ টাকাকড়ি কিছুই সংগৃহীত হইল না। 
গাওয়া গেল শুধু একথান বস্ত্র 

ভেকধারী সাধুটির ক্রোধের সীম! রহিল না । নানাভাবে নিজের 
টম্মা তিনি প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 

ইতিমধ্যে আশ্রমের সবাই এই কপট বৈষণবের ত্বরূপ বিয়া 
নয়াছে। কেহ কেহ তাহাকে পরোক্ষে গালিগালাজ ও টিটকারী দিতেও 
শড়িতেছে না। , 

নবাগত সাধুটি অতি চতুর । প্রকাশ্যে এ আশ্রমিকদের তিনি কিছু 
লিলেন না, মনের রোষ মনেই চাপিয়া রাখিলেন । 

কয়েকদিন অতিবাহিত হইলে একদিন পওহারী বাবাকে নিভৃতে 
টাকিয়া নিলেন । আশ্রমিক ব! ভক্তের! নিকটে কেহ নাই, এ তাহার 
ক্ষে এক সুবর্ণ সুযোগ । ভ্রকুটি-কুটিল চোখে ত।কাইয়া৷ কহিলেন, 
বাবাজী, প্রথমটায় তোমায় ভালো! মানুষই ভেবেছিলাম । এখন 
দখছি, তা তুমি মোটেই নও। দেশশুদ্ধ লোক তোমায় ভক্তি শ্রদ্ধা 
রে, এই আশ্রম ও সদাব্রত এমন সুষ্ঠ,ভাবে চালিয়ে ঘাচ্ছো, অথচ 
ল্তে চাও যে, হাতে কোন টাকা নেই ? দেখছি, তুমি কপটা, ঘোর 
্যাবাদী । তোমার কাছে সঞ্চিত বছ টাকা ষে রয়েছে তাতে আমার 

কান নন্দেহ নেই ।” 
পওহারীবাব! সবিনয়ে উত্তর দিলেন, “প্রভু, সত্যিই এ দাসের 

ঢছে টাকাকড়ি কিছু নেই । ভক্ত গৃহস্থেরা আপনা থেকে ঘা কিছু 

স্থ ঠাকুরকে এনে দেয়, তাই দিয়েই নির্বাহ হয় আশ্রমের কাজ । 

[কবার মধ্যে এখানে আছে শুধু ঠাকুরের একপ্রস্থ সোনার অলম্কার । 

। দিয়ে ধদি প্রয়োজন মিটে তে। সবটা আপনি নিয়ে যান।” 
9৯৫ 
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“না বাবাজী, তা দিয়ে আমার কাজ নেই। চতুরতা রেখে এবার 
খুলে বল দেখি, তোমার নিজের হাতে কত টাকা জমেছে ? আর ভা 

থেকে কি আমায় দিতে পার ?” 
“প্রভু, এ দাস যে বড়ে! কাঙাল, একেবারে কপর্দদকহীন |” 

সাধু ক্রোধে গঙ্জিয়া উঠিলেন, “তবে শুধু শুধু ঢং ক'রে এই 
আশ্রম সাজিয়ে বসে আছো কেন ? ভণ্ড কোথাকার !” 

“তাহলে এ দাস কি ক'রবে, আজ্ঞা! করুন 1” 

“আশ্রম, সদাব্রত আব এত কিছু আড়ম্বর দিয়ে তোমার মনু 

কাঙালের কি কাজ ? দীন বৈষ্ণব হয়েই যদি থাকৃতে চাও, তবে বৃথ। 
বোঝ! বাড়িয়ে লাভ কি? এখান থেকে সরে পড়ো তুমি । আনতই 
এ আদেশ পালন ক'্রবে |” 

এ আদেশ তামিল করিতে বিন্দ্মাত্র দেরী হয় নাই । নীরবে 
ইঞ্টবিগ্রহের সম্মুখে তখনি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাইয়া পওহারীবাব 
রাজপথে নামিয়া আসিলেন। একটিবারের জন্যও প্রাণপ্রিয় আশ্রমে, 
দিকে ফিরিয়া তাকাইলেন না । 

পরদিন ভোরবেলায় দেখা গেল, ভজন কুটিরের দ্বারে তাল বন্ধ 
চাবির গোছা সামনেই ধুলায় পড়িয়া আছে, বাবাজীর কোন সন্ধান 
পাওয়া যাইতেছে না । 

ভক্তেরা মহা! উতৎকষ্টিত হইয়া! উঠিলেন । তাইতো, বাবাজীর তো 
কোথাও যাইবার কথা নয়। কাহাকেও কিছু বলিয়াও যান নাই। 

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সংবাদ রটিয়া যায়, পওহারী বাবা আশ্রম 
ত্যাগ করিয়া অনির্দেশ্যভাবে রান্ত্রে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন । দলে 

দলে লোক ছুটিতে থাকে আশ্রমের দিকে, বহিরাঙ্গন লোকে লোকারণ্য 
হইয়া যায়। 

বাবাজী এ অঞ্চলের গ্রামবাসীদের দুদ্দিনের ভরসা, ইহ-পরকাছেল 
পরমাশ্রয়। তাঁহার অদর্শনে সকলেই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের নিয়োগ ব্যথা 
বোধ করিতেছে । জনতার উপর নামিয়া আগিয়াছে করুণ বিষাদের 
১ 



পওহারী বাব! 

ছায়া । সকলেরই মুখে এক কথা-_“বাবাজী আমাদের ছেড়ে কোথায় 

চলে গেলেন? তার চরণে আমরা কোন্ অপরাধ ক'রেছি? 

আশেপাশের গ্রামে ও বনে জঙ্গলে অনুসন্ধান করিয়া কোন 

ফলোদয় হইল না। | 

কয়েকটি ভক্তের হঠাৎ সন্দেহ জাগিল, অযোধ্যার সাধুটি তো এই 
কাণ্ডের সাথে জড়িত নাই? লোকটি অতি দাস্তিক ও অসৎ । তাহার 
বাক্যবাণে অতিষ্ঠ হইয়া কি বাবাজী আশ্রম ছাড়িলেন ? 

ভেকধারী সাধুটি আগে হইতেই ভীত হইয়া উঠিয়াছিল। এবার 

গতিক সুবিধার নয় দেখিয়া সবার অলক্ষ্যে আশ্রমের পিছন দিক 

দিয় সে সরিয়া পড়ে ।' দ্রেত পশ্চাদ্ধাবন করিয়াও আর তাহাকে 

ধরা যায় নাই। 

এ দ্দিকে আশ্রম ত্যাগ করিয়া পওহারী বাবা শ্রীক্ষেত্রের দিকে 

আগাইয়া চলিয়াছেন। স্থির করিয়াছেন, প্রভু জগন্নাথের দর্শনান্তে 
তীর্ঘে তীর্থে ঘুরিয়া বাঁকী জীবনটা কাটাইয়! দিবেন । 

কিন্তু গন্তব্য স্থলে যাওয়া আর তাহার ঘটিয়া উঠে নাই। পথে 
গুরুতর গীড়ায় আক্রাস্ত হইয়া পড়েন । অবশেষে মুশিদাবাদ জেলার 
্ন্মপুর গ্রামে আঙিয়া বেশ কিছুদিন তাহাকে অবস্থান করিতে হয়। 

রোগমুক্তির পর এক ভক্ত পওহারী বাবার জন্য নর্দীতীরে একটি 

সাধনকুটির নির্মাণ করিয়া দেন। বাবাজী পরমাননদে এখানে সাধন 
তজনে রত হইয়া পড়েন । 

প্রায় এক বংমর কাল এ ভাবে অতিবাহিত হয়। এই অঞ্চলে বাস 

করার ফলে বারাজী বাংলাভাষায় পারদর্শী হন । এ সময়ে চৈতম্য- 
চরিতামবত ও অন্যান্ত বাংলা ভক্তিগ্রন্থ তাহার বড় প্রিয় হইয়া ওঠে। 

বাবাজীর অন্তরঙ্গ ভত্তেরা এতদিন তাহার জন্য ভারতের বিভিন্ন 

ীর্থে অনুসন্ধান চাঙ্সাইতেছিলেন। হঠাৎ একদিন জানিতে পারা গেল, 
মুখিদাখীয়: অঞ্চলে; তিনি: আত্মগোপন করিয়া আছেন। এসংবাদে 

: ১৯৭ 
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ভক্তদের আনন্দের অবধি রহিল না, বছ সাধ্যসাধনার পর বাঁবাজীকে 

তাহারা গাজীপুরে ফিরাইয়া আনিলেন। 

আশ্রমে ফিরিয়া আসার পর হইতে পওহারী বাবা আরও বেশী 
অস্তন্পুখান হইয়া পড়েন । ভজন কুটির বা ভিতরকার আঙিনা ছাড়া 
অন্য কোথাও বড় একটা অবস্থান করেন না। শুধু বিশেষ বিশেষ 

পুণ্যদিনে ছুয়ার খুলিয়া! তিনি বাহির হন, শত শত ভক্ত এই দিনাটিণ 
জগ্থ্য উন্মুখ হইয়া থাকে । বাবাজীর দর্শনের জন্য আশ্রমের দ্বারদেশে 
ভীড় লাগিয়া যায়। 

কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল, তিনি আর লোকলোচনের সম্মুখে 

মোটেই আসিতেছেন না। ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হইয়া পড়িতেছেন 
শিশ্তরঙ্গ অধ্যাত্ম-জীবনের গভীরে । 

এ সময়ে দীর্ঘদিন জনসাধারণ আব তাহার সাক্ষাৎ বা কোন 

সংবাদাদি পায় নাই । আশ্রমিক ভক্তদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া 

লোকে ভাবিতে থাকে-_হয় বাবাজী লীলা সম্বরণ করিয়াছেন, অথব 

তিনি আর এ আশ্রমে নাই । 

রুদ্ধত্বারের অন্তরালে, মৃত্তিকা গোফার অভ্যত্তরে এ সময়ে বাবাজ" 

একাদিক্রমে চার বৎসর অতিবাহিত করেন। তথে মাঝে মাঝে 

কুপাপরবশ হইয়! ভিতর হইতেই অন্তরঙ্গ ভক্ত বা আগন্তক সাধকদেব 
সাথে কথাবার্তা বলিতেন । 

কয় বৎসর গুহাবাসের গরযারা যার খুলিয়া অঙ্গনে 

আসিয়া ঈাডান । সারা গাজীপুর অঞ্চলে আনন্দের বান ডাকিয়া উঠে। 
দর্শনের আকাঙ্কায় অধীর হইয়া আশ্রম ছুযারে জড়ো হয় লহ সহতর 

আবালবৃদ্ধ নরনারী ৷ 

বাবাজী এ সময়ে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, দেশ দেশাস্তর হইতে 
উচ্চকোটি সাধু মহাত্মাদের আমন্ত্রণ করিঘ্া আনা হোক এবং স্তাহাব 
আশ্মে অহুষঠিত হোক সমারোহপূর্ণ ভাণ্ডার । 
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পওহারী বাবা 

ভক্তের। সবাই মহা উৎসাহী । মাস ছয়েকের মধ্যে আযমোজন 
সম্পূর্ণ হইয়া উঠে। রাজা ও জমিদার, কৃষাণ ও শমজীবী সকলেই 

হাত লাগায় এই বিরাট কাজে । ভাগ্ডারার সঙ্গে শুরু হয় যজ্ঞ ও 

দানব্রত । দূর দূরান্ত হইতে সহত্র সহত্র সাধু সন্ত ও পুণ্যক"মী দর্শক 
এখানে সমবেত হন | কুর্থ! গ্রামে দেখ! যায় এক অভূতপুর্ব দৃশ্য 

এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পওহাবীবাবা উত্তর ভারতেব সর্বশ্রেণীর 
সাধকদের মধ্যে পরিচিতি লাভ করেন । 

গাজীপুর অঞ্চলে সেবার চোরের খুব উপদ্রব ! একদিন গভীর 

বাত্রে পওহাবীবাবার আশ্রমেও একদল চোর প্রবেশ করে । দেওয়ালে 

সি'দ কাটিয়া সবেমাত্র তাহাব৷ ঠাকুব ঘরে পা দিয়াছে, থালাবাসন 
ঝুলিতে পুরিতেছেঃ এমন সময় ভজন-গুহা! ছাডিয়া বাবাজী সেখানে 

আসিয়া উপস্থিত । 

ভাহাকে সম্মুখে দেখিয়া তো৷ ছুষ্টদের চক্ষুস্থির ৷ দূর হইতে এই 
স্বজনমান্য মহাপুরুষকে ভয় ভক্তি তাহারাও যথেষ্ট করে। ভীত, 
লঙঞ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি তাহারা বাসনপত্রগুলি নামাইয়া রাখিল । 
তারপর ছড়মুড় করিয়া ছুটিল দরজার দিকে । 

বাবাজী কিস্তক তক্করদের পলায়নের স্থযোগ না দিয়া তৎক্ষণাৎ 

দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিঙ্গেন। যুক্তকরে, মধুর কষ্টে কহিলেন, “বাবা- 
সকল, কৃপা ক'রে যদ্দি এ কুটিরে এসেই পড়েছেন, এ দাস কিছুতেই 
আপনাদের আজ নিরাশ হয়ে ফিরতে দেবে না। যা কিছু তৈজসপঞ্জ 
আছে, আপনার! ইচ্ছেমত নিয়ে যান । নইলে বুঝবো, এ দাসের 

কৌন গুরুতর অপরাধ আছে, তাই সে আপনাদের সন্তপ্টি বিধান করতে 

পারঙ্পোনা |” 
চোরেরা কিংকর্তব্যাবষুড় হইয়া 'গয়াছে। বাবাঙ্জার নির্দেশ 

অমান্ঠ করার সাহষ তাহাদের নাই । আবার এই দেবপ্রতিম পুরুষের 

সন্দুখে,ক্টাহার আজমের দ্রব্যাদিই বা কিরূপে সরাইবে ? 
১৪৪ 
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পওহারীবাবাও কিছুতেই আজ তাহাদের ছাড়িবেন না, বারবান 
সকাতরে কত অনুনয় জানাইতেছেন । 

চোরের দল আরো ভয় পাইয়া গেল। ভাবিল, তাইতো, শেষটা 
বাবাজীর কণ্ঠস্বরে আশ্রমের লোকজন যদি জাগিয়া উঠে, তবে আপ 
কাহারো রক্ষা থাকিবেন। | 

অগত্য। তাড়াভাড়ি তাহারা ঘরের ড্ব্যাদি সব কুড়াইয়া নেষ 

এবং বাবাজীও সানন্দে দরজা ছাড়িয়া দেন। 

আশ্রমেন বাহিরে আসিয়াই তক্করেরা মাথার বোঝা নামাইয়' 

ফেলে । তারপর উর্ধশ্বাসে পলায়ন করে অরণোর দিকে । এমন 

বিপদে জীবনে আর কখনো তাহারা পড়ে নাই । 

এদিকে ব্যস্তসমন্ত হইয়৷ বাবাজীও ছুটিয়াছেন তাহাদের পিছে। 

কাতরকণ্ঠে কেবলি বলিতেছেন, “বাবা-সকল, এ দাসকে এমন অপরাধী 
ক'রে যাবেন না, আপনারা একবাবটি ফিরে আস্মুন। দয়া ক'রে এসব 

সঙ্গে নিয়ে যান ।” 

কিন্তু কে কাহার কথা শুনে? তস্করেরা ছুটিতে ছুটিতে তাহান 
দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল। 

আর একদিনের কথা । কুটিপ্ের এক আগ্ডে বসিয়া, গ্৪িহারীবাবা 
ভঙ্তন করিতেছেন ! হঠাৎ কোথা হুইতে একটি ইছুর লাফাইয়া 
আসিয়া তাহার কাধের উপর বসে। এটিকে কোলে নামাইয়া আনিয়া 
সফতনে নিজের লম্বা আলখাল্ল! দিয়া তিনি ঢাকিয়া দেন । সঙ্গে সঙ্গেই 

ফেস ফোস শবে আগাইয়া আসে এক ক্রুদ্ধ বিষধয় সাপ। মুহূর্ত 
মধ্যে ফণা উচাইয়! বাবাজী মহারাজকে উহা দংশন করিয়া বসে। 
সাপটি এ ইঁছুরেরই পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিল। বাবাজী সেটিকে 
বস্ত্ান্তরালে আশ্রয় দিয়াছেন তাই সে ক্ষিতু হইয়া তাহাকে দংশন 
করিয়া ফেলিয়াছে। 

ছোবল খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পওহারীবাব। অচেতন হাইগ্বী। বক্ষ- 
২০৩ 



পওহারী বাব! 

মধ্যে ঢলিয়া পড়েন । মুমূর্ষু বাবাজীকে নিয়া আশ্রমে মহা সোরগোল 
পড়িয়া যায় । 

ওঝার চিকিৎসা, হোম পুজা সব.কিছুই করা গেল, কিন্তু কোন 
ফল হইল না। ভক্তের! প্রাণপণে তাহার সেবা শুশ্রষা করিতেছেন 
বটে, কিন্ত বাবাজী যে প্রাণে বাঁচিবেন এ ভরসা তাহাদের কাহারো 
নাই । 

ছুইদিন জ্ঞানশূহ্য অবস্থায় থাকার পর দেখা গেল এক অলৌকিক 
দৃশ্য ! আপনা হইতেই ধীরে ধীরে তিনি নয়ন উন্মীলন করিলেন । 

সকলে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন, বিষক্রিয়ার কোন চিহ্ই তাহার 
দেহে নাই। পুর্ধরেকার মতই তিনি স্বাভাবিক ও সুস্থ মানুষটি । 
মনে হয় যেন গভীর ঘুম হইতে এইমাত্র জাগিয়া উঠিয়াছেন। 

ভক্তেরা এসম্পর্কে প্রশ্ন করিলে বাবাজী সবিনয়ে কহিয়াছিলেন, 

“সাপ-বাবার সত্যিই কোন দোষ নেই, এ দাস ইছ্র-বাবাকে আশ্রয় 
দিতে গিয়েছিলো, তাইতো! তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন । তাছাড়া, ইনি, 
তো আমার অশুভ কামনা নিয়ে অসেননি। এসেছিলেন পাছন- 

বাবারূপে-_এক প্রিয় কুটুষ্বেরই মত এসেছিলেন দীর্ঘদিন পরে 
এ দাস এ ছু্দিন তাঁর সেবা করেছে দেহের ভোগ দিয়ে । এবার তিনি 

স্থানে ছুঞ্ধে গিয়েছেন।” 

ভক্তেপা অবাক বিস্ময়ে, নিনিমেষে, এই অন্ভুতকর্মা মহাত্বার দিকে 
চাহিয়া রহিলেন । 

পওহারীবাঁধা ছিলেন একাধারে সিদ্ধ যোগী ও প্রেমিক মহাপুরুষ 1 

সাধারণভাবে তাহার দেহে কোন ব্যাধির প্রকোপ দেখা যাইত না 

তবে কখনো কখনো কৃপাপরবশ হইয়া আশ্রিতদের রোগ তিনি নিজ. 
দেহে আকর্ষণ করিয়! দিতেন এবং কিছুদিন তাহা নিরানিনিনা 

ভোগ.করিতেন। :. - 
'গঁনময়ে রোগের কথা উল্লেখ করিয়া বাবাজী কহিতেন, “এবার 

৬৯. 



তারতের সাধক 

এই দাসকে কিছুকালের জন্য গুহার ভেতরে ঢুকতে হবে-_পাহুন- 
বাবার ডাক এসে গিয়েছে ।” 

দেহরোগকে প্রিয় কুটুম্ব জ্ঞানে সেবা করা ছিল তাহার অন্যতঃ 
ব্রত। এ সম্পর্কে তাহাকে বলিতে শুনা যাইত, “গৃহস্থাশ্রমীরা কুটুছে, 
সেবা যত্ব ক'রে ধন্য হয়। এই ব্যাধিও হচ্ছে তেমনি এক পাহুন ব 

কুটুন্ব বিশেষ । এ কুটুম্বের সেবা! ক'রলে শ্রীভগবান সন্তপ্ঠ হন।” 
যোগশক্তি ও বৈষ্ণবীয় প্রেমৈশ্বর্য্য এই ছুইয়েরই এক অপুক: 

মিলন ঘটিয়াছিল পওহারীবাবার সাধনজীবনে । তাই দেখা যায় 

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণব সাধকরূপে তিনি পরিচিত থাকিলেও বিভি 
শ্রেণীর সাধক ও দর্শনার্থী ভাহার আশ্রমে ভীড় করিত । তৎকালী; 

সমাজ ও ধন্ম্জীবনের বহু বিশিষ্ট নেতাই তাহার দর্শন ও উপদে' 
লাভের জন্য গাজীপুরে উপস্থিত হইতেন। ইহাদের মধ্যে ছিলে 

কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপ মজুমদার, পণ্ডিত আদিত্যরাম, শিবনাথ শাস্তী 
স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি । দল ও মত নিবিবশেষে সকল জিজ্ঞাস 

মুমুক্ষু ও অধ্যাত্মরসপিপাস্ত মানুষের হৃদয়েই নারির সিঞ্চ, 
করিতেন তাহার কল্যাণবারি | 

স্বামী বিবেকানন্দের সাধনজীবনের গোড়ার দিকে ধওহারীবাবা 

প্রভাব কিছুটা পতিত হইয়াছিল । এই মহাতআ্ার নিকট তাহার খণে, 

কথা স্বামীজী অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন । 
১৮৯০ খুষ্টাব্বের শীতকাল । এ মময়ে একদিন কাশী হইতে রওন 

হইয়া বিবেকানন্দ গাজীপুরে পৌছিলেন। আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য 
বহুখ্যাত পওহারীবাবার দর্শন । | 

উত্তর ভারতের সাধক সমাজে এই মহাত্মার তখন প্রচুর খ্যাতি 
কিন্তু শুধু সাধুদদর্শনের কৌতৃহল নিয়াই স্বামীজী এখানে আঙেন নাই 
এই শক্তিধর মহাপুরুষের চরণতলে বস্সিরা অমুতিসয় .জীবন ঙ্ান্টরর 

৪৬২ 
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শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর হইতেই স্বামীজীর হৃদয়ে 
জ্বলিতেছে ছুঃসহ বিরহের অনল । তাছাড়া, সাধন জীবনের স্থিতিও 

তখন অবধি অজ্জিত হয় নাই । চঞ্চল হইয়া উত্তর ভারতের মঠ মন্দির, 
তীর্থসমূহে বারবার এ সময়ে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। পওহারী- 

বাবাকে দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীজীর অন্তরে জাগিয়া উঠিল দিব্য 

আনন্দের তরঙ্গ । মহাপুরুষের অসামান্য ব্যক্তিত্ব, তাহার চিত্রের 

অন্নুপম মাধুরী ও সাধনৈশ্বর্্য এই নবীন সাধকের প্রাণমন কাড়িয়া 
নিল। 

গাজীপুরে দশ বার দিন তআবস্থানের পরই এখানকার অভিজ্ঞতা 
সম্পর্কে কাশীর . প্রমদাদাস বাবুকে স্বামীজী লিখিতেছেন £ “বহু 

ভাগ্যফলে বাবাজীর সাক্ষাৎ হইয়াছে । ইনি অতি মহাপুরুষ-*'বিচিত্র 

ব্যাপার এবং এই নার্তিকতার দিনে ভক্তি এবং যোগের অত্যাশ্চর্য্য 

ক্ষমতার নিদর্শন । আমি ইহার শরণাগত হইয়াছি । আমাকে আশ্বাসও 
দিয়াছেন, যাহা সকলের ভাগ্যে ঘটেন] 1” 

দক্ষিণেশ্বরের মহাসাধক শ্রীরামকৃষ্ণের কথা পওহারী বাবা আগে 
হইতেই জানিতেন | এবার তাহার প্রধান শিষ্ুকে নিকটে পাইয়া ভিনি 
পরম পুলকিত হইয়া উঠিলেন। শুদ্ধসত্ব, তেজোদৃপ্ত, নবীন সাধক স্বামী 
বিবেকানন্দের পক্ষে বাবাজীর স্সেহ অধিকার করিতে দেরী হয় নাই 
অল্পকাল মধ্যে উভয়ের মধ্যে এক অন্তর সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। 

পওহাঁরী বাবার মৃত্তিকা-গুহার সম্মুখে গিয়া স্বামীজী প্রারই 
উপবেশন করিতেন । সাধনা সম্পকিত নানা সমস্যার সমাধান এই 

বহুদর্শা মহাপুরুষের নিকট হইতে তিনি জানিয়া নিতেন । 
এক একদিন স্বামীজীর হুদয়ে জাগিয়া উঠিত প্রথল আলোড়ন । 

তাইতো প্রভু রামকৃষ্ণের এতো কৃপা, এতো স্েহ তিনি লাউ 
করিয়াছেন । কিস্ত.কই, অধ্যাত্মঙ্জীবনের পরম সম্পদ তো আজ অবধি 

উহার করায়ত্ত হইল না? কোথায় মোক্ষপথ? কে মিথ, তাহার 
পরজন্ধানপ রর ৪ কা 

চে হুর 

হু ॥ 91 
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অধ্যাত্বজীবনের স্থিতি হওয়ার আগেই গুরুর পরমাশ্রয় স্বামীজী 

হাঁরাইয়াছেন। এবার কোথায় কাহার কাছে দিগ দর্শন মিলিবে, সেই 

চিস্তায়ই তিনি অধীর হইয়! উঠিয়াছেন। 
আশার আলোক এক একবার অস্তরে ঝলকিয়া উঠে । উচ্চকিত 

হইয়া উঠেন- তবে কি অবস্থাস্তরের মধ্য দিয়া ঠাকুরই তাহাকে 
গাজীপুরের এই মহাত্মার পদপ্রান্তে আনিয়া ফেলিয়াছেন ? 

বড় দুর্বার আকর্ষণ পওহারী বাবার | ভক্তি, যোগসামর্থয আর 

জ্ঞানের অপরূপ সমন্বয় এই মহাপুরুষের সাধনায় । স্বামীজীর হৃদয়ে 

তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিল, পওহারী বাবার চরণতলে বসিয়াই শুরু 

করিবেন তিনি মোক্ষসাধনা । বিশেষ করিয়া বাবাজীর কাছ হইতে 

নিগুট় যোগ সাধন গ্রহণ করিয়া হইবেন কৃতার্থ । 

প্রার্থন। নিবেদন করার সঙ্গে সঙ্গেই বাবাজী তাহার ভার নিতে 

সম্মত হইলেন। কিছুদিন পরে যোগদীক্ষার নিদ্দিষ্ট দিন সমাগত হইল । 
স্বামীজার অন্যতম চরিতকার শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার এ সময়কার 

এক চিত্র দিয়াছেন» 

“গভীর নিশীথে ন্বামীজী পাওহারী বাবার গুহায় যাইবার জন্য 

প্রস্তুত হইলেন । শশ্রীরামকৃষ্ণ না পওহারী বাবা? এই কথা মনে 
উদয় হইবামাত্র তাহার হৃদয় দমিয়া গেল। বিহ্বল হৃদয়ে সংশয়- 
ছণ্বালোড়িত চিত্তে বিবেকানন্দ ভূমিতলে বসিয়৷ পড়িলেন। শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের অসীম কৃপা, গভীর ভালবাসা, সন্গেহ ব্যবহার, পর্যায়ক্রমে 

উদিত হইয়া তাহার ব্যথিত চিত্ত আত্মধিক্কারে ভরিয়া উঠিল ! 
«সহসা তীহার অন্ধকারময় বক্ষ দিব্যালোকে উন্তাসিত হইয়া 

উঠিল । স্বামীজী অশ্রসজল নেত্র তুলিয়া দেখিলেন, তাহার জীবনের 

আদর্শ দক্ষিণেশ্বরের সেই অন্ভুত দেব-মানব সম্মুখে ধাড়াইয় 1 তাহার 
উজ্জল আয়ত নেত্রছয়ে স্লেহসকরুণ-ব্যথিত ভৎ্সনা । বিবেকানন্দের 

বাক্ষ্ফুত্তি হইল না, প্রহরকাল প্রস্তরমুত্তির মত ভুমিতলে বসিয়া 
রহিলেন। প্রভাতে জ্রীরামকৃষ্ণের এই অন্তত দর্শন তিনি মন্তিক্ষের 
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পওছারী বাব! 

দৌব্র্বল্য বলিয়া উড্ভাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়া দা টি 
পওহারীবাবার নিকট যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। সেদিনেও সেই 

পূর্ববদৃষ্ট জ্যোতির্ময় যুত্তি তেমনিভাবে তাহার সম্মুখে দাড়াইয় ! 
এইরূপে সপ্তবিংশতি দিবস অতিবাহিত হইলে পর, একদিন মর্ম 

বেদনায় ভূম্যবলুষ্িত হইয়া আর্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “না আমি আর 
কাহারও নিকট গমন করিব না । হে রামকৃষ্ণ ! তুমিই আমার একমাত্র 
আরাধ্য, আমি তোমার ক্রীতদাস ! আমার এ আত্মহারা দৌর্বল্যের 

অপরাধ ক্ষমা করো, প্রভো 1” 

শেষ পর্য্যস্ত এই যোগদীক্ষা গ্রহণ করা ঘটিয়া উঠে নাই, কিন্ত 
পওহারীবাবার পুণ্যময় সঙ্গ ও তাহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ তরুণ সাধক 
বিবেকানন্দের জীবনে সেদিন এক বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। 
অশীস্ত হৃদয়ে আনয়ন করে শাস্তির প্রলেপ । 

ব্বামীজীর একনিষ্ঠা শিষ্া, নিবেদিতা এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন, 
“ইনিই সেই সাধু ধাহাকে স্বামীজী চিরকাল শ্রীরামকৃষ্চের 'নীচেই 
আসন দিতেন। তথায় (গাজীপুরে ) তিনি যে অমুল্যধন লাভ 

করিলেন, তাহাঁ অপর সকলের সহিত একত্রে সম্ভোগ করার জন্ঠ তিনি 

ছুই মাস পরেই ফিরিয়া আসিলেন ।” 

সাধন ভজনের নিষ্ঠার উপরই বাবাজী সব্বাধিক গুরুত্ব আরোপ 
করিতেন । বলিতেন, “যন সাধন তন সিদ্ধি”-অর্থাৎ সিদ্ধি আর 

সিদ্ধির উপায়, এ দুই-ই সমান আদরের । শেষ বয়স অবধি তাহার 

নিজ জীবনে এই তত্ব প্রতিফলিত হইতে দেখা গিয়াছে 

ভক্তি-সাধনা ও যোগসিদ্ধির উচ্চ চুড়ায় আরোহিত বাবাজীর 
দিনচর্যযায়, ইষ্ট বিগ্রহের সেবা! পূজায়, এক দিনের তরেও কোন ক্রুটি 
বা শৈথিল্য কেহ কখনো দেখে নাই । ইচ্টদেব রামচন্দ্রজীর পুজায় 

উ্রাহার ষে অপার নিষ্ঠা ছিল, তাম্কুণ্ড মার্জনেন় মত নগণ্য কাছেও 
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ভারতের সাধক 

কুর্থার আশ্রমে দূরদূরাস্ত হইতে উপনীত হয় অগণিত মুযুক্ষ 
সাধক ও পুণ্যকামী দর্শনার্থা। আর বাবাজী থাকেন সাধনগুহার 
চভ্যন্তরে, গৃহপ্রাচীরের অন্তরালে উপবিষ্ট । সেখান হইতে মধুর কণ্ঠে 

সবাইকে উপদেশ বর্ষণ করেন । বলিতে থাকেন, “বাবা, তোমরা ষোল 

আন। বিশ্বাস করো শ্রীভগবানকে । সব কিছুতে নির্ভর ক'রো তার 

ওপর, স্থির শান্ত হয়ে বসে থাকো । মাজ্জারী যেমন আপন ন্সেহে তার 

শিশুকে টেনে নিয়ে যায়, তেমনি তিনিও নিয়ে যাবেন সবাইকে তার 

নিরাপদ আশ্রয়ে 1৮ 

সর্ব পাশ নাশ না হইলে সর্ববময় প্রভুর দর্শন কখনো মিলে নাঁ_ 
এই পরম তন্বটি বাবাজী বারবার ভক্তদের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন। 
ভাবগদগদ কণ্ঠে বলেন, “হৃদয় প্রভু ভগবান যে হচ্ছেন অকিঞ্চনের 
ধন। তাদের কাছেই তিনি ধরা দেন, তুচ্ছতম জাগতিক বস্তুটি 
অধিকার করার ইচ্ছাকেও যারা দিয়েছে বিসর্জন । যারা নিজের 

আত্মাকে পধ্যস্ত আমার বলে ভাবতে চায় না, চায় না এই .বিশ্ব- 
প্রপঞ্চের কোন কিছু-_তারাই প্রভুর পরমাত্মীয় |” 

আত্মত্যাগের উপমা দিতে গিয়। পওহারী বাবা ভরতের কথ 

টানিয়া আনিতেন। কহিতেন, “এ দাস লক্ষণের চাইতে ভরতের 

প্রেমভক্তিকে আরো বড় বলে মনে করে। রামজী বনে যাচ্ছেন, 

লক্ষণ বলে বস্লেন_ দাদাকে ছাড়। তিনি প্রাণে বাঁচবেন না । তিনিও 

বনবাসী হলেন। ভরতকে রাম আদেশ দিলেন, “তুমি আমার হয়ে 
রাজ্য পালন করতে থাকো ।” ভরত তখনি তা করলেন শিরোধাধ্য | 

বল্লেন-_-“বেশ, মহারাজ, তাই হবে। আপনার বিচ্ছেদে যদি আমার 
প্রাণও যায়, তবুও আমি এই কর্তব্য সাধনই করবো । আমার নিজের 
ইচ্ছেকে বিসর্জন দিয়ে আপনার ইচ্ছে অন্ুযায়ীই চালিয়ে যাবো এই 
রাজত্ব । সকলের কটুক্তি সয়েই তা! করবো । ভরতের এই ত্যাগই 
তো হচ্ছে আসল আত্মত্যাগ । তার সাধন ছিল উচ্চতম স্তরের-_-প্রডূর 
ইচ্ছানুসারে নিজের সব ইচ্ছা তিনি দিয়েছিলেন বিমর্জন ।” 
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পওহারী বাবা 

পওহারী বাবাকে একবার প্রশ্ন করা হয়, “বাবাজী মহারাজ, 
আপনি ইশ্বরপ্রাপ্ত মহাপুরুষ-_যোগবিভূতিসম্পন্ন বিরাট সাধক। 
অথচ আপনি কেন রঘুনাথজীর পুজার খুটিনাটি নিয়ে, হোমকর্মম 
ইত্যাদি নিয়ে, এত ব্যস্ত হয়ে পড়েন? আপনি সর্ববকর্ম্নের অতীত--- 
আপনার কেন নবীন সাধকর্দের মত আচরণ ?” 

বাবাজী শাস্তন্বরে উত্তর দিলেন, “সব সাধকই নিজের কল্যাণের 

জঙ্ত কর্ম করবে, এটা আপনারা ধরে নিচ্ছেন কেন? একজন কি 
অপর কারুর জন্য কর্ম উদ্যাপন করতে পারে ন1 ?” 

নিরভিমানতার মূলকে পওহারী বাবা এমন করিয়াই উৎপাটন 
করিয়াছিলেন যে, কাহাকেও সাক্ষাংভাবে উপদেশ দিতে ব৷ শিহ্যহ্ে 
বরণ করিতে সহজে তিনি রাজী হইতেন না। আচাধ্যের পদ ব। 

মধ্যাদাকে সতর্কভাবে এড়াইয়৷ চল! ছিল তাহার চিরদিনের অভ্যাস। 
তবে কখনো কখনে। কথা বা আলোচনা প্রসঙ্গে তাহার হাদয়দ্ধার 

উন্মুক্ত হইয়! যাইত, আর আশেপাশে ছড়াইয়া৷ পড়িত সাধনসমুজ্জবল 
জীবনের রত্ুরাজী । 

স্বামী বিবেকানন্দ একবার প্রন্ন করেন, “বাবাজী, সাধনা ও 

সিদ্ধির এই বিপুল এশ্বরধ্য নিয়ে আপনি কেন জগতের কাছ থেকে 
এমন ক'রে লুকিয়ে থাকবেন ? কৃপা করে আপনি গুহা। থেকে বেরিয়ে 

আন্মুন, মানব সমাজে ছড়িয়ে দিন আপনার অমূল্য অবদান ।” 
বাবাজীর আননে খেলিয়া বায় চকিত হাসির ঝলক । ম্বামীজীকে 

তিনি এক হান্যরসাত্মক গল্প শুনাইয়। দেন-_ 

একবার একটি ছষ্ট লোক গহিত কাজ করিতে গিয়া ধরা পড়ে। 
গ্রামের সবাই মিলিয়া জোর করিয়া! তাহার কাণ কাটিয়া দেয়। 
লোকটির তে মহা বিপদ! এই কাট। কাণ নিয়া কোন্ লজ্জায় সে 

লোকালয়ে চলাফেরা করিবে? অবশেষে সে স্থির করিল, জনসমাজে 

আর থাকা নয়, এবার বসবাস করিবে কোন নিভৃত স্থানে । 

ব্যাজ চর্মের আসন বিছাইয়া লোকটি বনের ধারে বসিয়া থাকে। 
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ভারতের সাধক 

আর কাহাকেও দেখিলে, চোখ বুজিয়। ধ্যান জপের ভান করে। 

বঙ্সা বাছল্য, এই মৌনী, কাণকাটা সাধুর খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িতে 
দেরী হয় নাই। দূর দূরাস্ত হইতে দর্শনার্থীরা এই নিজ্জন বনে আসিয়া 
জড়ো হইতে থাকে । 

কয়েক বংসর পরে এক ভক্ত যুবক সেখানে আসিয়া উপস্থিত 

হয়। মৌনী মহাত্মার আশ্রয়ে থাকিয়া৷ সে সাধন ভজন করিতে চায়, 

কোনমতেই এই উৎসাহীকে নিরস্ত করা গেল না। 

কাণকাট! সাধু এবার তাহার মৌন ভঙ্গ করে। মৃদ্ন্বরে যুবকটিকে 

বলে, “বৎস, কাল ভোরবেলায় অভীষ্ট তোমার পুর্ণ হবে একখান। 

ধারালে। ক্ষুর নিয়ে এখানে উপস্থিত হ'য়ো৷ 1৮ 

নির্দেশ মত যুবকটি পরদিন আসিয়া উপস্থিত। কাল বিলম্ব না 

করিয়। সাধু তাহাকে বনের এক নিভূত কোণে নিয়া যায়। ধারালো 

এক ক্ষুর দিয়া চকিতে ছেদন করে তাহার নাসিকা। তারপর সাসম্বনার 

সুরে কহিতে থাকে, “ওহে এই পন্থা অনুসরণ করেই আমি এই 

আশ্রমে দীক্ষিত হয়েছি। আজ তোমায় যেমন ক'রে দীক্ষা দিলাম, 

তেমনি ক'রে তুমিও এবার হতে আর সবাইকে দীক্ষা দাও।” 

যুবকটি ততক্ষণে লল্জায় ক্ষোভে মাটিতে মিশিয়। গিয়াছে। চুড়ান্ত 
বোকামী সে করিয়াছে । কিন্তু এখন উপায়? কাহারে কাছে এই 

নাসা কর্তনের কথ! খুলিয়া বলারও যে৷ নাই। 

কিছুদিন আত্মগোপন করিয়া থাকার পর সেও অপর সাধন- 

কাঁমীদের এমনিভাবে দীক্ষা দিতে থাকে । অচিরে গড়িয়া উঠে এক দূর 

বিস্তারী নাককাটা সাধুসম্প্রদায় ।_ 

গল্প শেষ হয়। বাবাজী হাসিয়া স্বামীজীকে কহেন, “বাবা, এ 

দাসকেও কি এমনিতর এক সম্প্রদায়ের প্রবর্তক হয়ে বসতে হবে ? 

স্বামীজী অনুযোগ দিয়া বলেন, “বাবাজী মহারাজ, ভগবত কৃপায় 
আপনি এমন বিরাট এঁশী শক্তির, এঁশী প্রেমের অধিকারী । তকে 
ফেন প্রকান্টে জীবের কল্যাণে আপনি অবতীর্ণ হবেন না ?» 

চু 



পওহারী বাবা 

শান্ত, দৃঢ় কণ্ঠে পওহারীবারা উত্তর দেন, “বাবা কি তবে একথাটা 
ভাবতে পারেন না যে, শরীর-নিরপেক্ষ হয়েও একটা মন তার 
চারদিককার অগণিত মানব-মনকে প্রভাবিত করতে পারে ? দেখাতে 
গারে সত্যকার কল্যাণের পথ ?” 

১৩০৫ সনের জ্যৈষ্ঠমাস। রাত্রি সবে শেষ হইয়াছে । প্রত্যুষের 
আকাশ গাত্রে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে উদয়াচলের রক্তিম আভা । 
ভক্ত ও সেবকের৷ প্রাতঃস্নানের জন্য তোড়জোড় করিতেছেন । হঠাৎ 
দেখা গেল, আশ্রমের ভিতরকার যে প্রকোষ্ঠ প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া 
বাবাজী নিজেকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা হইতে প্রচুর ধুম 
নির্গত হইতেছে । | 

সকলে মহা ব্যক্ত হইয়া পড়িলেন। অসতর্কতার ফলে ঘরে আগুন 
লাগে নাই তো! 

ছুই একটি ভক্ত রাত্রি থাকিতেই শয্য! ত্যাগ করিয়াছেন। তাহারা 
কহিলেন, যে ঘর হইতে ধুম নির্গত হইতেছে তাহার পাশেই বাবাজীর 
ঠাকুর ঘর । সেখানকার চন্দন-ঘষা এবং পুজার আয়োজনের শব 
তাহাদের কাণে আসিয়াছে । মনে হইতেছে, বাবাজী মহারাজ আজ 
বিশেষ কোন সঙ্কপ্লিত পূজার অনুষ্ঠানে ব্যস্ত । আর সে কাজ শুরু 
হইয়াছে রাত্রি হইতে । তবে তিনি, যে নিরাপদে আছেন তাহাতে 
সন্দেহ নাই । 

দেখিতে দেখিতে ধুমরাশি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। 
আশ্রমিকেরা আডিনায় জড়ো হইয়াছেন । গ্রাম হইতে বহু ভক্ত ছুটিয়া 

আসিয়াছে । সবারই চোখে মুখে আতঙ্কের ছায়া ৷ বাবাজীর হোমের 

ধোয়া এ তো নয়। নিশ্চয়ই ভিতরে অগ্নিকাণ্ড শুরু হইয়াছে! 

পওহারীবাবার আদেশ ব্যতীত আশ্রমের অভ্যন্তরে কাহারো 

প্রবেশ করার যো নাই । কিন্তু বাবাজীর সেবক ও ভ্রাতুষ্পুত্র বদরী- 
প্রসাদ আর বেশীক্ষণ স্থির থাকিতে পারিলেন না। পার্শস্থ গৃহের 
ভাঃ সাঃ (৬) ৯৪ রর ২০৯ 



ভারতের সাধক 

ছাদে উঠিয়া তিনি নীচের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন ৷ সঙ্গে সঙ্গে 
অজানা আশঙ্কায় তাহার হৃদয় কীপিয়া উঠিল। একি! সারা পূজার 
গৃহই যে দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠিয়াছে। 

কিন্ত এ সময়ে বাবাজী মহারাজ কোথায় ? তাহাকে তো দেখা 

যাইতেছেনা ! অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে বিপন্ন হন নাই তো? 
বদরীপ্রসাদ চীৎকার করিয়া কহিলেন, “মহারাজ আপনি.কোথায় ? 

নিরাপদে আছেন তো৷ ? কৃপা ক'রে আমাদের একবার ভেতরে ঢুকতে 

আজ্ঞা দিন। এ আগুন এখনি নিভিয়ে ফেল্ছি।” 
কিন্ত বাবাজীর কোন সাড়াশব্দই নাই । বদরীপ্রসাদ উদ্ভ্রান্ত 

করিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না । 
এমন সময়ে ভীত চকিত নেত্রে দেখিলেন, পওহারীবাবা ধীর 

পদক্ষেপে অউনে আসিয়া ঈীড়াইয়াছেন। সগ্যন্নাত মহাপুরুষের দীর্ঘ 
কেশরাশি সারা পৃষ্ঠদেশে আলুলায়িত। যে আলখাল্লা দ্বারা দেহ সর্ব 
সময়ে আবৃত থাকে আজ তাহা উন্মোচন করিয়া কাধে ফেলিয়াছেন। 
কোমরে জড়ানো রহিয়াছে কুশরজ্জুতে বাঁধা এক ফালি কৌপীন । 

অগ্নির আভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে বাবাজী মহারাজের যুন্তি। 
সুঠাম, সমুন্নত দেহখানি ঘৃতে বিলেপিত হইয়া চক্চক্ করিতেছে । 

নিবর্বাক, নিস্পন্দ হইয়া তিনি ফ্াড়াইয়া আছেন | বড় রহস্যময়, বড় 
মহিমময় তাহার এ মুত্তি। 

কমগ্ডলু হাতে নিয়া বাবাজী ধীরপদে অগ্নির লেলিহান শিখার 

নিকটে আপিয়া দাড়াইলেন। আকাশের দিকে কিছুক্ষণের জন্য 
করিলেন দৃষ্টিপাত । সম্মুখে আগাইতে যাইবেন এমন সময় সেবক 
বদরী প্রসাদ দূর হইতে আকুলত্বরে কাদিয়া৷ উঠিলেন। 

একবারের জন্য তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বাবাজী অবলীলায় 
প্রবেশ করিলেন সেই জলস্ত কক্ষে । 

সকলেই ব্যাকলজাল্য আগাইষা আনিয়া ছিঝিিলল নস প্জ্ণিজিল 

২১০ 
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দৃশ্য । কাহারো আর বাকৃষ্ফুত্তি হইল ন]। প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে এই, 
দৃশ্যের কথা শুনিয়া ভক্ত গগনচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন-_- ্ 

“পওহারী বাবা হোমকুণ্ডের সম্মুখে কম্বলের আসনে উত্তর মুখ 
হইয়া পদ্মাসনযোগে মগ্আছেন ও তাহার পবিত্র দেহ অগ্নিশখায় দগ্ধ 
হইতেছে । হস্তের অবলম্বন “আশা” কাষ্ঠের যোগদণ্ড, নিকটে স্থাপিত 
রহিয়াছে । চতুদ্দিকে ঘ্বৃতের কলস ভাণ্ড, কর্পুর, ধুপধুনা এবং 
নানাবিধ হোমের দ্রব্য সকল সঙ্জিত রহিয়াছে । ভক্ত স্বৃগুনাথ এই 
দৃশ্য দেখিবামাত্র অধীর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাদিয়া উঠিলেন | তখন 
আরও অন্যান্ট লোক সকল সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন । দেখিতে 
দেখিতে মহাযোগীর ব্রহ্মরন্্র বিদীর্ণ হইয়া গেল । পুরাকালের শরভঙ্ 
ধষি প্রভৃতির ন্যায় সাধনান্তে অভীষ্ট বস্ত লাভ করিয়া স্বকৃত 

হোমাগ্্রিতে দেহ বিসর্নপৃরর্বক মহাযোগী মহাধামে চলিয়া গেলেন ।” 

মহাধাত্বিকের জীবনযজ্ঞ অনেকর্দিন আগেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে । 

আত্মজ্ঞানের আগুনে সর্ববসংস্কার হইয়াছে ভক্মীভূত। এবার তাই 

নিজেই মরদেহাটি নিজের রচিত হোমকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন । 

জীবনলীলার উপর টানিয়া দিলেন চিরবিরতির যবনিকা 

গাজীপুর অঞ্চলের সহজ সহত্র মাহৃষ হারাইল তাহাদের এক 

পরমাশ্রয়কে । অগণিত ভক্ত ও সাধকের অন্তরে নামিয়া আসিল 

শোকের কৃষ্ণছায়া | 

২১১৯ 



নানা তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রহ্মচারী বেণীপ্রসাদ সে-বাব 

বামেশ্বরে আসিয়৷ পৌছিয়াছেন। মন্দির-চত্বরে পা দিয়াই হৃদয় তাহাব 
আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল । ভারতের শৈব সাধকদের এক মহাতীর্ঘ 

এই রামেশ্বর । দ্বাদশ জ্যোতিলিঙ্গের অন্যতম ৷ দেবাদিদেবের এই 

পুণ্যময় প্রতীক দর্শনের ইচ্ছা বেণীমাধবের বহুদিন যাবৎ রহিয়াছে । 
সে ইচ্ছ৷ এবার পূর্ণ হইল। 

আরো মহা আনন্দের কথা- প্রভু রামেশ্বরের মন্দির ঘিরিয়া আঙ্ত 
সমারোহের অন্ত নাই । বিশেষ পুণ্যযোগ উপলক্ষে এক বৃহৎ মেলা 
এখানে অনুষ্টিত হইতেছে । দুর দুরাস্ত হইতে আসিয়াছে পুণ্যার্থ 
হাজার হাজার নরনারী | হাসি, আনন্দ, নাচ গানে চারিদিক ভরপুর । 
মাঝে মাঝে গগন কীপাইয়! জনসংঘ হইতে উখ্িত হইতেছে রামেশ্বর 
মহাদেওজীর জয়ধ্বনি | 

বেণীপ্রসাদের মনপ্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে। ধুলা পায়ে তাড়াতাড়ি 
সোপান বাহিয়া উঠিয়া দেবদর্শন করিলেন ৷ তারপর স্বান-তর্শণ শেষে 
মন্দিরের জগমোহনে গিয়া বসিলেন বিশ্রামের জন্য ৷ 

ক্ষুধার উদ্রেক খুবই হইয়াছে, গতকাল হইতে এক টুকর৷ ফল বা 
একমুষ্টি অন্ন জোটে নাই । অযাচকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া আছেন, তাই 
কাহারে! কাছে খাগ্ঠ চাহিবেন না । যাহা কবেন বাবা রামেশ্বর--এই 
ভাবিয়া দেয়ালে হেলান দিয়া বসিলেন ৷ দেহ বড় শ্রান্ত, নয়ন শীঘ্বই 

মুদিয়া আসিল । 

“বেণী প্রস।দ, বেটা, কাহে চুপচাপ ব্যয়ঠে ছুয়ে হো? বহুত ভূখ,লাগি 

হায় না?”- শোনা গেল পাশের অলিন্দ হইতে গম্ভীর কণ্ঠের আওয়াজ । 

থতমত খাইয়া বেণীপ্রসাদ নয়ন মেলিলেন। তাই তো, এ বিদেশ 
১২, 



যোগী ত্রিপুরলিঙ্গ 

বভু'ই-এ তাহার নাম ধরিয়া এমন করিয়া কে ডাকিল! ক্ষুধার্ত 
কনা, সে কথাই বা এমন নেহভরে কে জিজ্ঞাসা করিতেছে ? 

এবার সম্মুখে আসিয়া ঈ্াড়ান এক বিরাটাকান উলঙ্গ সন্গ্যামী। 

াহ্ষ নয় এ যেন মেনাক পর্বত ! বেণীপ্রসাদ বিস্ময় বিমুঢ় হইয়। 

হিয়া আছেন, মুখে একটি কথাও সরিতেছেন]। 
সন্গ্যাসীর চেখে মুখে প্রসন্নতার ছপ । কমগুলুতে হাত দিয়া ছুইটি 

নপক বেল বাহির করিয়! দিলেন । কহিলেন, *বেটা, ইহ ফল তো 

গহলে খা লো ।” 

ক্ষধার তীব্রতা অন্বীকার করাব উপায় নাই। তাছাড়া, এই 
সীমকায় সন্যাসীর প্রদত্ত বস্ত প্রত্যাখ্যান করার সাহসই বা কই? 
বণীপ্রসাদ অঞ্জলি পাতিয়া ফল ছটি গ্রহণ করিলেন । ভোজন শেষে 
গরু হইল অন্তবঙ্গ আলাপ । সে আলাপের মন্ম এইরূপ « 

“বেটা, তুমি আমায় চিনতে পারোনি, কিন্ত আমি তোমায় ঠিকই 
১নেহি । আমি যে এই তীর্ঘে তোমার জন্যই এ ক'দিন অপেক্ষা 

'রছি। কাল তোমায় দীক্ষা দিয়ে তবে আমার ছুটি।” 
“কিন্ত বাবা, আপনাকে যে আমি চিনতে পারছিনে । কৃপা ক'রে 

মাপনার পরিচয় দিয়ে এ অধমের কৌতুহল নিবৃত্ত করুন 1৮ 

“বেণীপ্রসাদ, কনৌজে তোমার বাড়ী কিনা ?” 

“আজ্ঞে, হ্যা 1” 

“তোমার পিতা জীবেশ্বর তেওয়ারীর কাছ থেকে হিমালয়-তরাই"র 

ক মহাআা তোমায় নিয়ে গিয়েছিলেন- এতকাল তিনিই ছিলেন 

তামার শিক্ষাগ্ডর ৷ তাই নয় ?” ূ 
“মহারাজ অন্তর্ধ্যামী ! যা বলছেন তা ঠিক।” 

“বিঠৌরে দেহত্যাগ করার সময় সেই মহাত্বা কি বলে যান নি, 

তুমি রামেশ্বর তীর্ঘে পাবে তোমার দীক্ষাগুরুর সন্ধান, লাভ করবে 
প্লিত দীক্ষা?” 

বেণীপ্রসাদের সব মনে পড়িঙ্গ | সন্্যাসীর কথা বর্ণে বর্ণে সত্য ৷ 
২১৩ 
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রামেশ্বরেই তো তাহার দীক্ষালাভের কথা! এযে তিনি এতদিন 

ভুলিয়াই ছিলেন । কিন্তু কে এই ভীমভৈরবকাস্তি সন্ন্যাসী ? এত কথা 

ইনি কি করিয়া! জানিলেন ? ইনি যে মহাশক্তিধর, তাহাতে সন্দেহ 

নাই। কিস্ত, ইনিই কি তাহার চিহ্িত গুরু 1? ইহারই কাছে নিতে 

হইবে দীক্ষাবীজ 1 ইহাই কি ঈশ্বরের নির্দেশ? 

সন্ন্যাসী এতক্ষণ দাড়াইয়া ্াড়াইয়৷ মহ মধুর হাসিতেছিলেন। 

এবার কহিলেন, “বাচ্চা, তোমার শিক্ষাগ্ডরু মহাত্মাজী আমায় সনির্বন্ধ 

অনুরোধ জানিয়ে গিয়েছেন তোমায় আশ্রয় দেবার জন্য । কাল 

প্রত্যুষে রয়েছে অতি শুভ লগ্ন । সমুদ্রে স্নান করে তুমি তৈরী থেকো। 

আমি তোমায় দীক্ষা দেবে 1” 

পরদিন একদল প্রবীণ সন্াসীর সমক্ষে বেণীপ্রসাদের দীক্ষা সম্পন্ন 

হইয়া গেল। সুগৌর সুঠাম তনু, তেজঃদীপ্ত এই তরুণ ব্রহ্মচারীকে ষে 

একবার দেখে, সে-ই বোধ করে অপুর্ব আকর্ষণ। অচিরেই তিনি 

মেলাপ্রাঙ্গনে সুপরিচিত হয়ে উঠেন । 

নবদীক্ষিত সন্যাসীর নাম হইল ত্রিপুরলি স্বামী । 

পরদিন দীক্ষাদাতা সন্ন্যাসী বেণীপ্রসাদকে এক নিভৃত স্থানে নিয়া 

গেলেন । প্রশাস্ত স্বরে কহিলেন, “বেটা, এবার থেকে কিন্তু শুরু হলো 

তোমার নূতন জীবন । যে বীজ তোমার সাধনসত্তায় রোপিত হ'লো, 

কালে তা হয়ে উঠবে মহীরুহ ৷ একান্ত নিষ্ঠায় এই বীজ জপ ক'রে 

যাবে। যে নিগুঢ সাধনপ্রণালী দেওয়া হোল তা মনপ্রাণ দিয়ে ক'রবে 

অনুসরণ । আশীব্বাদ ক'রছি, তুমি আপ্তকাম হও ।” 

রামেশ্বরের সেদিনকার এই ভীমকায় সন্গ্যাসী হইতেছেন 

ভারতবিশ্রাত মহাযোগী ত্রেলঙ্গত্বামী। উত্তরকালে কাশীধামের 

সচল বিশ্বনাথ নারে ধিনি পরিচিত হইয়া উঠেন । 

রামেশ্বরের সেদিনকার মেলাক্ষেত্রে, বেণীপ্রসাদের কাছে স্বামীজী 

নিজেই কৃপা করিয়া আসিয়া উপস্থিত হন । তরুণ সাধকের জীবনে 

এই মহাসঙ্ন্যাসী আবিভূভি হন এক চলমান এশী আশীবর্বাদরূপে । 
২১৪ 



যোগী ত্রিপুরলিঙগ 

নব দীক্ষিত এই বেণীপ্রসাদ উত্তরকালে পরিচিত হন যোগী 

ব্রিপূরলিঙ্গ স্বামী নামে। ঢাকার উপৰষ্ঠে, স্বামীবাগে অধিঠিত হইয়া 
এই মহাত্মা! অদ্ধ শতাব্দীরও উপর তাহার কৃপারশ্ি বিস্তারিত করেন, 
লীলাময় জীবনে প্রদর্শন করেন যোগবিভূতির অজত্র ইন্দ্রজাল। 

শত শত'নরনারী তাহার কল্যাণ স্পর্শে উজ্জীবিত হইয়া উঠে, প্রাপ্ত 
হয় অধ্যাত্লোকের দিগ দর্শন । 

কনৌজের জীবেশ্বর তেওয়ারী ছিলেন এক মহা ভাগ্যবান ব্যক্তি । 

শাস্ত্রবিদু ও সাধননিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল। বহু রাজা 
মহারাজ! তাহাকে গুরুর মত মান্য করিতেন। ইহাদের দান ও 
পৃষ্ঠপোষকতায় তেওয়ারীজীর সমৃদ্ধি দিনের পর দিন বাড়িয়া চলে। 
কয়েক লক্ষ টাকার ভূসম্পন্তির তিনি অধিকারী হন । 

ভগবৎ-সাধনা, সামাজিক মর্যাদা ও বৈষয়িক সমৃদ্ধি, কোন দিক 

দিয়াই জীবেশ্বর তেওয়ারীর জীবনে অভাব কিছু নাই । লক্ষ্মীমত্ত এই 
মানুষটির গৃহে পুজা অর্চনা, দানধ্যান সর্বদা লাগিয়াই আছে । কখনো 
কোন পুণ্যযোগ উপস্থিত হইলেই তেওয়ারীজীর উৎসাহের সীমা 

থাকেনা, পতী শিউ-পিয়ারীকে সঙ্গে নিয়া তীর্ঘধন্থী করিতে বাহির 

হইয়া পড়েন । 

সেবার তীর্থরাজ প্রয়াগে মাঘমেলার উৎসব চলিয়াছে । কল্পবাস ও 

ন্নীন তর্পণ উপলক্ষে তেওয়ারী দম্পতি সেখানে গিয়া উপস্থিত । 

হরপিয়ারী তখন আসন্গপ্রসবা । কিন্ত তাহা হইলে কি হয়, পুণ্যের 
লোভ তাহার বড় প্রবল | এ স্যোগ ছাড়িতে রাজী নন । 

ত্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলিয়! স্থির করিলেন, ত্রিবেণী সঙ্গমে তাহার! 

একমাস কাটাইয়া আসিবেন । 

জপ তপ, স্নান তর্পণে পরম আনন্দে দিন কাটিতেছে। চারিদিকে 
সাধু সন্ন্যাসী ও পুণ্যার্থীর ভীড় । প্রতি জমায়েতে চলিয়াছে ভাগ্ডারার 
উৎসব হুল্লোড । 
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রোজকার পুক্তা পাঠ শেষ হইলেই জীবেশ্বর তেওয়ারী সাধুদের 
জমায়েত ও আখড়ায় মনের আনন্দে ঘুরিয়া বেড়ান । সেদিন হঠাৎ 
বঁসির তটে এক পুর্ধপরিচিত মহাত্মার সাথে তাহার দেখা । ইনি 
এক বিশিষ্ট যোগী। বন্ুপূর্ধে, কি জানি কেন জীবেশ্বর তেওয়ারীর 
উপর তাহার কৃপাদৃষ্টি পড়িয়াছিল। তাই এতদিনের ব্যবধানেও আজ 
অবধি তিনি তাহাকে ভুলিতে পারেন নাই । 

বিশ বংসর আগেকার কথা । কনৌজের প্রাসাদোপম ভবনে 
জীবেশ্বর একদিন বসিয়া আছেন । বয়স্যদের সঙ্গে চলিতেছে নানা রঙ্গ 

রসিকতা । এমন সময় জটাজুটধারী, তেজঃপুগ্তকলেবর এই যোগী 
সেখানে আসিয়া উপস্থিত । দর্শনমাত্রেই মনে হইল, ইনি এক উচ্চ 
ভরের মহাত্বা | 

জীবেশ্বর সসম্মানে তাহার অভ্যর্থনা করিলেন। বিশ্রাম ও স্রান- 

তর্পণের পর পুরী মালপোয়া সহযোগে তাহাকে পরিতোষপূর্ধ্বক 
ভোজন করানো হইল । 

যোগীবরের নিয়ম আছে, কোথাও তিনি রাত্রিবান করেন না 
সেইদিনই সন্ধ্যায় সবাইকে আশীষ জানাইলেন, তারপর প্্রস্তুৎ 
হইলেন স্থান ত্যাগের জন্য | 

বিদায়ক্ষণে তেওয়ারীঙ্ী যুক্তকরে কহিলেন, “বাবা, আমার পরম 

সৌভাগ্য, আপনার মত মহাত্মার সেবার সুযোগ পেলাম । কিন্ত মনে 
আমার অভিলাষ ক্তেগেছে, আপনাকে বড় রকমের কিছু ভেট 

দিই । শিউজির কৃপায় বিত্তবিষয়ের আমার অভাব নেই । আপনি 

এ থেকে কিছু গ্রহণ ক'রে আমায় কৃতার্থ করুন। আমার ইচ্ছে, 
আপনার সেব'র জন্য, একটা আশ্রম তৈরী ক'রে দিই | এজন্য জনি- 

জমা, টাকাকড়ি যা প্রয়োজন, হুকুম করুন|” 

যোগী হাসিয়া কহিলেন, “তেওয়ারী, বেটা, পরমাত্মা তোমার 

মঙ্গল করুন। ধনের প্রকৃত সদ্বাবহার তুমি ক'রতে চাও, এতো! ভাল 
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কথ!। কিন্তু বেটা, আশ্রম বানিয়ে একটা বড় সংসারের ঝামেল! আমি 

কেন পোহাতে যাবো, বলতো ? তবে হ্যা, তোমার কাছ থেকে দান 
আমি কিছু নেব । কিন্তু যখন তা চাইবো, দেবে তো?” 

“বাবা, শিউজীর নামে শপথ ক'রে বলছি, আপনাকে আমার 
অদেয় কিছুই নেই । কি আপনি চান, দয়া ক'রে বলুন 1” 

“এখন নয় বেটা, সময় এলে আমার ভিক্ষের কথা আমি জানাবো । 

পরে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হবে। তখন জানাবো আমার 

ইচ্ছা । আর সে ইচ্ছা পূরণ করার মত শক্তিও পরমাত্মা তোমায় 
দেবেন |” 

অতঃপর বনপথের ঘনায়মান অন্ধকারে যোগী ধীরে ধীরে অদৃশ্য 
হইয়া গেলেন । . 

ইতিমধ্যে দীর্ঘ দিন কাটিয়া গিয়াছে । তেওয়ারীজীর ভাগ্যে 
মহাত্মার দর্শন লাভ আর হয় নাই। এতদিন পরে আজ হঠাৎ ত্রিবেশী 
সঙ্গমে তাহার সাক্ষাৎ পাইয়া পণ্ডিতের আনন্দের সীম! রহিল না। 

সোংসাহে তাহাকে নিজের আবাসে নিয়া আসিলেন । পাগঅর্ধ্য দিয়া, 
সন্ত্রীক ভক্তিভরে করিলেন অভ্যর্থনা । গু 

ঘোগীবরের চোখমুখে ফুটিয়া উঠিল প্রসন্নতার দীপ্তি । আশীর্বাদ 
জ্ঞাপনের পর কহিলেন, “বেটা, দেখতে পচ্ছি, তোমরা মক্তলমত 

আছো, বেশ আনন্দেও রয়েছে। |” 

ঘোগী একবার হরপিয়ারীর দিকে তাকাইলেন । তারপর শ্মিত- 

হাস্তে কহিলেন “জীবেশ্বর, তোমায় একটা সুখবর আমি আক দেবো । 

আমার মাঈজী পূর্ণগর্ভা । এই তীর্থরা্ত প্রয়াগেই পরমান্সার কৃপায় 
তিনি এক সুলক্ষণযুক্ত পুত্র প্রসব করবেন । এ পুত্র হবে অসামান্য 

যোগবিভৃতিসম্পন্ন মহাপুরুষ । আগামী পরশু মৌনী অমাবস্যার স্নান । 
এ দিনই মাঈজীর কোল জুড়ে আসবে সেই শিশু 1” 

স্বামী স্ত্রী উভয়ে আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সাষ্টাঙ্গ প্রণত 

হইলেন মহাতআ্ার চরণতলে । 
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অতঃপর মহাত্মা যাহা বলিলেন, তাহা শুনিয়া পণ্ডিত জীবেশ্বর ও 

হরপিয়ারী চমৃকিয়! উঠিলেন । 
প্রশান্ত স্বরে তিনি কহিলেন, “বেট; তোমার বোধহয় মনে আছে, 

বু বৎসর আগে কনৌজে যখন আমাদের সাক্ষাৎ হয়ঃ তখন তুমি 
আমায় ধনরত্ব ভেট দিতে চেয়েছিলে । একটা আশ্রম বানিয়ে দিতে 

উৎসাহ দেখিয়েছিলে 1” 

তেওয়ারী .যুক্তকরে কহিলেন, “হ! মহারাজ, আমি সে সব কথা 
আজো ভুলিনি |” 

“আমি তখন বলেছিলাম, তোমার এ ভেট আমি পরে নেব। 

এবার সময় হয়েছে, বেটা । তোমার নবজাত পুত্রকে আমি ভেটরূপে 
গ্রহণ করতে চাই । এ জন্যই প্রয়াগতীর্থে আমার আগমন । আশা 

করি তোমার মত ধর্্মনিষ্ঠ, পণ্ডিত ব্রাহ্মণ তার কথার খেলাপ করবে 
না। এই পুত্র তুমি আমার কাছে উৎসর্গ করবে । একে আমি গড়ে 
তুলবেো৷ আমার যোগসাধনার উত্তরাধিকারীরূপে 1৮ 

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। পণ্ডিত জীবেশ্বর ও হরপিয়ারীর মন 

বার ধীর তুলিতে লাগিল আশঙ্কায় ও নিরানন্দে। 

উভয়ে শিবজীর আরাধনা করিয়াছেন, শিবকল্প পুত্র কামনা 
করিয়াছেন। ভগবৎ কৃপায় এবার যদিই বা সে আশা! পূর্ণ হইতে 
যাইতেছে, ভাগ্য তাহাতে বাদ সাধিতে চায়! এমন সম্ভান লাভ 
করিয়াও তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবেন না? এ ছুঃখ যে কোথাও 

রাখার ঠাই নাই । 

সন্যাসীর কথা বারবার তাহাদের মনে আলোড়ন ফুলিতে থাকে, 
কোন সান্ববনাই খু'ঁজিয়া পান না। 

শুভ লগ্নে হরপিয়ারী দেবী মৌনী অমাবস্যার দিন এক অনিন্দা- 

সুন্দর শিশুপুত্র প্রসব করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই মহাত্মা কয়েকটি 
শিষ্যসহ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন | 
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নবজাতককে কাছে আনা হইলে মহাত্মা জীবেশ্বরকে কহিলেন, 
“বেটা, গীতার সেই পুণ্যগ্লোকটি স্মরণ কর--শুচিনাং গ্রীমতাং গেছে 
যোগত্রষ্টাভিজারতে । এ শিশু পুবর্জীবনে ছিল এক বিশিই যোগী। 

তোমার ঘরে সে জন্ম নিয়েছে বটে, কিন্তু ভোগৈশ্বর্য্ের মোহে কোন 

দিনই জড়িয়ে পড়বে না। গৃহস্থাশ্রমে এ শিশুকে রাখতে যেয়োনা, 
তাতে এর কল্যাণ হবেনা । আর শোন, বেটা । তোমার ক্গাছ থেকে 

আজ আমি এই শিশুকেই দান হিসাবে নিতে এসেছি । আমার হাতে 
একে সপে দাও । পুর্ব প্রতিশ্রুতি পালন কর ।” 

একদিকে সত্য পালন, ধর্মরিক্ষা । অপর দিকে পুত্রস্সেহ | প্থীর 

অশ্রসজল নয়নের দিকে তাকাইয়! তিনি আরে বিপদে পড়িলেন। 

কিন্ত উপায় কি? অগ্রিশিখাতুল্য এই সন্্যাসীকে প্রত্যাখ্যান করার 

মত সাহস তাহার নাই । তাছাড়া, সারা জীবন একনিষ্টভাবে যে ধর্মকে 
আকডিয়া ধরিয়া আছেন, আজ সে ধর্ম হইতে কি করিয়া বিচ্যুত 

হইবেন ? 
নিজের মনকে তিনি দৃট় করিলেন, পত্তীর কোল হইতে শিশু 

পুত্রকে টানিয়৷ নিয়া, স্থাপন করিলেন সন্ন্যাসীর অঙ্কে । 

এক দৃষ্টে শিশুর দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয থাকিয়া মহাত্মা তাহাকে 
আশীব্বাদ করিলেন । সঙ্গী সন্াসী শিষ্যদের কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইল 
পরমাস্থ্ার মহিমাস্থচক স্তবগাথা । 

কিছুক্ষণ পরে মহাপুরুষ এই শিশুকে পণ্ডিতের কাছে ফিরাইয়া 
দিলেন । কহিলেন, “আজ থেকে এর ওপর তোমাদের কোন অধিকারই 
রইল ন]। সন্গ্যাসজীবনের জন্য, সর্র্বত্যাগী যোগী-জীবনের জন্য, চিরতরে 
এ শিশু চিহ্নিত হ'য়ে থাকলো । তবে আজ তোমাদের কাছেই একে 

আমি গচ্ছিত রেখে গেলাম । সময় হলেই বৈদিক সংস্কারাদি ক'রে, 

একে আমার কাছে নিয়ে যাবো 1৮ 

সন্গ্যাসীর! প্রস্থান করিলেন ৷ জীবেশ্বর ও হরপিয়ারী কুটির ,হ্বারে 
ধাড়াইয়া রহিলেন চিত্রাপিতের মত। 
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প্রয়াগ সঙ্গমের উৎসব ও ধর্মানুষ্ঠান সব শেষ হইয়া গেল । এবার 
পণ্ডিত জীবেশ্বরকে কনৌজে ফিরিতে হইবে। তখনকার দিনে গোশকট 
ছাড়া অন্য কোন ভাল যানবাহন ছিলুনা ৷ মালপত্র ও লোকলস্কর নিয়! 

দুইটি গাড়ীতে তিনি রওনা হইলেন । 

ছুই ধারে গহন বন, মধ্য দিয়া চলিয়াছে অপরিসর দীর্ঘ পথ । 

গোশকট ধীরে ধীরে আগাইয়া চলিয়।ছে। 

রাত্রির অন্ধকার ক্রমে ঘনাইয়া আসিল । শিশুটিকে কোলে নিয়া 
হরপিয়ারী দেবী নিদ্রায় চলিয়া পঁড়িলেন । তেওয়ারীজীর চোখে কিন্তু 

ঘুম নাই। এই বনপথে চোর ডাকাতের বড় ভয়, তাই তাহাকে 
সারা রাতই জাগিয়া৷ থাকিতে হইবে । 

মাঝে মাঝে তাহার কাণে আসিতেছে গাড়োয়ান, বরকন্দাজদের 

কথাবার্তা । কেহ বলিতেছে, “রাত্রে কিন্তু এ পথে চল৷ বড় কঠিন; 

দুর্ধর্ষ ডাকাতেরা বনের ঝোপঝাড় হতে কখন যে বাঁপিয়ে পড়ে 

ঠিক নেই ।” কেহবা আস্ফালন করিতেছে, “রেখে দে তোর কথ! 

কত ডাঁকাত দেখেছি, লাঠির চোটে টিটু করেছি কত ব্যাটাকে । 

ভয় কিরে? রোহিল খণ্ডিয়াদের চাইতে কনৌজ বালা কি 

কমজোর ?" 

কিছুক্ষণ পথ চলার পরই হঠাৎ শোনা গেল হা-রে-রে-রে বিকট 
চীৎকার । নিমেষমধ্যে লাঠিবল্পমধারী ডাকাতেরা পণ্ডিতের গাড়ী 
ঘিরিয়া ফেলিল। 

রোহিলখগ্ডিয়াদের হটাইবে বলিয়৷ যে ভৃত্য ও বরকন্দাজেরা 

বাহ্বাস্ফোট করিতেছিল তাহারা বীরত্ব প্রকাশের আর সুযোগ পায় 
নাই। গাড়ীর মৃহ্ব ঝাঁকুনির ফলে অনেকেই তন্দ্রায় ঢুলিতেছিল, 
অতকিত আক্রমণে আর লাঠিসোটা ধরার অবসর পায় নাই । ফলে 
মুহূর্তে তাহারা ধরাশায়ী হইল। 

ডাকাত 'সর্দারকে ডাকিয়া জীবেশ্বর কহিলেন “দ্চাখো, মারামারি 

ধস্তাধস্তির কোন দরকার নেই। আমাদের কাছে যা কিছু টাকাকড়ি 
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আছে, এখুনি তা দিয়ে দিচ্ছি । কিন্তু বাবা, আছে অতি যৎসামান্যই- | 

প্রয়াগতীর্থে একমাস বাস ক'রেছি সব যে প্রায় খরচ হয়ে গিয়েছে। 
যা আছে--এই যে, নিয়ে নাও ।” 

টাকাকড়ির বটুয়৷ সর্দারের হাতে তুলিয়! দিয়া পণ্ডিত আবার 
কহিলেন, “বাবা, তোমাদের কাছে আমার. একটা অনুরোধ । সঙ্গে 

রয়েছে একটি নবজাত শিশু। তার জন্য পথে হয়তো কিছু কেনাকাটার 
দরকার হতে পারে । সম্ভব হলে, এজন্য ছু* চারটে টাকা আমায় 

তোমর] দিয়ে যেয়ো |” 

“কই, দেখি তোমার বাচ্চাকে ?” দস্যুসর্দার আগাইয়া যায়। 

পর্দা সরাইয়া মশালের আলো! ফেলিতেই চোখে পড়ে এক স্থগৌর 

নঠাম শিশু । দেখিলে নয়ন ফিরানো যায় না। 

ডাকাতনার্দারের মন ভিজিয়া যায়। সঙ্গীদের দিকে ফিরিয়া বলিতে 
থাকে “ওরে, এ বামুন বড় ধাম্মিক । আর চেয়ে গ্ভাখ. এই শিশুর 
দিকে । এ যেন এক দেবশিশু ৷ নাঃ--বামুনের কোন লোকসান করা 
ঠিক হবে না । তোরা সবাই যা কিছু নিয়েছিস, সব ফিরিয়ে দে। 
দুরের পথ ওদের যেতে হবে, এ বাচ্চাটার যেন কোন রকম অসুবিধা 
না হয়।১ 

তেওয়ারীজী ও তাহার সঙ্গীরা এতক্ষণে হাফ ছাড়িয়া বাচিলেন। 

যাওয়ার সময় এক ডাকাত সহাস্তে কহিয়া গেল, “ওরে, তোদের 

ভাগ্য দেখছি খুব ভাল ।' এই বাচ্চাটাকে দেখেই, কি জানি কেন, 

সর্দার হঠাৎ বদলে গিয়েছে । নইলৈ কেউ প্রাণ নিষে ঘরে ফিরতে 
পারতিস্ নে। বাচ্চাটা সত্যিই পয়মস্ত 1” 

কয়েক দিন পর কনৌজে ফিরিয়া আমিয়৷ সকলে স্বস্তির নিশ্বাস 

ফেলিলেন । 

জীবেশ্বর তেওয়ারীর প্রথম ছুই পুত্রের নাম- জীবনারায়ণ ও 

নবজানত কনিষ্ঠ পুত্রের নাম রাখা হইল বেণীপ্রসাদ । 
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শুভক্ষণে তাহার জন্ম। রাশি নক্ষত্রের বিচার করিয়া দেখা গেল 

শক্তিধর পুরুষ বলিয়া! সে খ্যাত হইবে । যদি গৃহে থাকে ও বৈষয়িং 
কর্ম্মে লিপ্ত হয়, তবে সে বিপুল বিত্ত বিভবের অধিকারী হুইবে । আ; 
অধ্যাত্বজীবন গ্রহণ করিলে অঞ্জন করিবে অপরিমেয় যোগসিদ্ধি 

অসামান্য মহাপুরুষ বলিয়া সে গণ্য হইবে । 
পুত্রের বয়স পাঁচ বৎসর হইলে তেওয়ারীজী তাহার বিদ্যার 

করাইলেন। বৈদিক সংস্কার করাইয়া যথাসময়ে বেণীপ্রসাদে; 
উপনয়নও দেওয়া হইল | 

বেদ পুরাণে ব্যুৎপত্তি তেওয়ারী বংশের বড় বৈশিষ্ট্য । তাই 

গোড়া হইতেই ছেলেদের অধায়নের উপর জীবেশ্বর জোর দেন । কিতু 

বালক বেণীপ্রসাদকে নিয়াই যত গোল । বইপত্র নিয়া এক দণ্ডং 

সে বসিতে চায় না। সারাদিন ঘৃরিয়া বেড়ায় বন-জঙ্গলে আর নদীর 
তীরে তীরে । 

এই সময়ে সেদিন তেওয়ারীজীর গৃহে আসিয়া দর্শন দেন পুর্ব 
পরিচিত সেই যোগীবর । সেই যে তাহার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল 

তারপর দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে । মহাপুরুষের আর কোন সংবা 
এযাবৎ পাওয়া যায় নাই । দর্শনমাত্র স্বামী স্ত্রী তাহাকে অভ্যর্থন 

করিলেন । পাদ্য অধ্য ভক্তিভরে দিলেন । 
মনে মনে উভয়েই কিন্তু প্রমাদ গণিতেছেন। তীর্থরাজ প্রয়াগে 

বসিয়া যে প্রতিশ্রুতি যোগীবরকে দেওয়া হইয়াছিল, এবার তাহাই 

তিনি উত্থাপন করিয়া না বসেন । 

বালককে ম্নেহাশীষ জানাইয়া মহাত্বা জীবেশ্বরকে কহিলেন: 

“পুত্রের লেখাপড়া কিরূপ চল্ছে বল? তুমি নিজে পণ্ডিত, নিশ্চয়ই 

তার বিছ্টাভ্যাসের কোন ক্রটি হতে দাওনি 1” 
“না মহারাজ, এ ছেলেকে নিয়ে আমি মহাসহ্কটে পড়েছি, গ্রন্থের 

পাতা! সে খুলতেই চায়না । সময় নষ্ট ক'রে হেলায় খেলায়?” 
যোগীর আননে ফুটিয়া উঠে মৃছ মধুর হাস্য । কহেন, “তেওয়ারী, 
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পুত্রকে এ পরিবেশে রেখে তুমি মানুষ ক'রতে পারবে না । এখানকার 
মানুষ সে কিন্তু মোটেই নয় । আমি স্থির ক'রেছি, এবার ধেণীপ্রসাদকে 
নিয়ে যাবো আমার আশ্রমে । প্রকৃতির কোলে বেড়িয়ে__অরণ্য, 
পাহাড়, উপত্যকায় ঘুরে ঘুরে লাভ ক'রবে সে আত্মপরিচয় । পণ্ডিত, 
তোমার ভয় নেই, লৌকিক জীবনে যে শাস্ত্রবি্ভার প্রয়োজন, আমার 
কাছে থেকে তাও সে অজ্জন ক'রতে পারবে ।” 

জীবেশ্বর ও হরপিয়ারী বজ্াহতের মত নিশ্চল হইয়া রহিলেন। 
একি মর্মভেদী কথা তাহারা শুনিতেছেন ! 

যোগীর মুখভাব কঠোর হইয়া উঠিল । কহিলেন, “জীবেশ্বর তুমি 
বাঙ্মণ সন্তান, ধর্মনিষ্ঠ আচার্য্য । যে প্রতিজ্ঞা আমার কাছে করেছিলে, 
তা কি আজ বিস্মৃত হলে, বৎস ?” 

তেওয়ারীজী মুহুর্তে মন শক্ত করিয়৷ ফেলিলেন। ধর্মপালন তাহার 
জীবনের প্রধান ব্রত । না--প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কোনমতেই তিনি করিবেন 
[া। কহিলেন, “প্রভু, আপনার ইচ্ছাই তবে পূর্ণ হোক। এ পুত্র আজ 
থকে আপনারই হোল 1” 

যৌগীবর বেণীপ্রসাদকে নিকটে ভাকিলেন। স্নেহভরে কহিলেন, 

“বেটা, আমার সাথে যাবে তো তুমি? যেখানে আমরা যাচ্ছি, সে 
এক অপরূপ জায়গা । স্বেচ্ছামত তুমি বেড়াবে বনে জঙ্গলে, উধাও হবে 
প্রান্তরে পাহাডে, দেখবে রঙ-বেরঙের পাখী আর বনের হরিণ । 

প্ণকুটিরে আমরা বাস করবো আর গাইবো তগবানের নাম 1” 
বলিতে বলিতে প্রসন্ন মধুর হাসিতে মহাত্মার আনন উজ্জল হইয়া 

উঠিল। বালকের শিরে স্থাপন করিলেন তাহার কল্যাণ হস্ত তারপর 

ফণপরে নয়ন ছুটি মুদিলেন। 
কি ইন্দ্রজাল আছে এই যোগীর স্পর্শে কে জানে? চঞ্চল বালক 

বেণীপ্রসাদ মুহূর্তে নিশ্চল হইয়া যায় । অভ্তরসতায় জাগিয়া উঠে পূর্বব 
ঈম্মাঞ্জিত সান্তিক সংস্কার | ভাবাবিষ্ট অবস্থায় যোগীবরের দিকে 

নিনিমেষে সে চাহিয়। থাকে। 
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স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলে যোগীবরের চরণে লুটাইয়া 
'পড়ে। নিবেদন করে, “প্রভু, আপনার আশ্রমেই আমি যাবো, কৃপা 
ক'রে আজই আমায় নিয়ে চলুন 1” 

অতঃপর বালক জননীর কাছে ছুটিয়া যায়, নান প্রবোধবাক্যে 
ভ্তাহাকে শান্ত করিতে থাকে । 

পিতার সত্যরক্ষার জন্য পুত্রও কুতসঙ্কল্প । তাই যে সন্ন্যাসীর 
অনুসরণের জন্য সে ব্যাকুল হইয়াছে । হরপিয়ারীর আপত্তি করার 
আর কোন উপায় রহিলন| । সাশ্রুনয়নে বিধির নির্ধন্ধকে তিনি মাথা 
পাতিয়া নিলেন। | 

তেওয়ারী-ভবন অন্ধকার করিয়া, সবাইকে কীদাইয়া রাখিয়৷ বালক 

বেণীপ্রসাদ সেইদিনই যোগীবরের আশ্রমে চলিয়া গেল । 

, বড় রমণীয় এ আশ্রম । চারিদিকে পাহাড়ে পাহাড়ে সবুজের 

ঢেউ। কুটিরের সম্মুখ দিয়া বহিয়া চলিয়াছে কলনাদিনী োতাঁস্বনী। 
ভোর হইতে না৷ হইতেই রোজ পাখীর কাকলিতে ধ্বনিত হয় পরম 
প্রভুর বন্দনা গান। মুগ্ধ কুরঙ্গের মত বেণীপ্রসাদ এ গান কান 
পাতিয়! শোনে, এ স্বগীয় দৃশ্যপটের দিকে চাহিয়া থাকে । মন কোথায় 
উধাও হইয়া যায়। 

এই বৃদ্ধ যোগীর স্েহ ভালবাস! যেমনি মধুর, তেমনি অপাখিব। 
চঞ্চল বেণীপ্রসাদকে এক দৃঢ় বন্ধনে তাহা বাঁধিয়া ফেলে। 

প্রাতঃম্ানের পর যোগীবরের সেবা পরিচর্য্যা কিছুটা তাহাকে 

করিতে হয়। তারপরই শুরু হয় ছুটাছুটি । প্রাণবন্ত, চঞ্চল বালক 

কখনো৷ বনের পশুপাখীর মধ্যে করে বিচরণ, কখনে! বা পাহাড়ীদের 
সাথে তীরধন্ু নিয়। খেলায় মত্ত হয়। 

প্রকৃতির কোলে, সহজ আনন্দময় পরিবেশে, বেণীপ্রসাদ বাড়িয়া 

উঠিতে থাকে । ধীরে ধীরে শুরু হয় যোগীবরের অধীনে তাহার শিক্ষা 
ও সাধনা । শাস্ত্র পাঠের সাথে প্রাপ্ত হয় মহাত্বার সাধন উপদেশ । 
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যোগ-অভ্যাসের মধ্য দিয়! ধীরে ধীরে তাহার আত্মিক জীবনের উন্মেষ 
ঘটিতে থাকে। 

আশ্রমের এই নিভৃত জীবনের বেণীপ্রসাদের প্রায় এগারো বসর 
অতিবাহিত হয়। 

অসামান্ত মেধ! এই তরুণের । একবার যাহা কিছু সে কাণে শুনে, 
স্বতিপটে অক্ষয় হইয়৷ থাকে। উদ্ভাবনী বুদ্ধি ও বিচার বিশ্লেষণও 
তাহার বিম্ময়কর। অনায়াসে যে কোন শাস্তরবিদ্কে সে পরাস্ত করিতে 
পারে। পুজপ্রতিম ছাত্রের এই কৃতিত্ব দর্শনে যোগী মহা পুলকিত 
হইয়! উঠেন। 

বেণীপ্রসাদ অনেকদিন দেশ ছাড়া । মহাত্মার নেহচ্ছায়ায় বসিয়। 
পরম আনন্দে তাহার দিন কাটিতেছে, কিন্তু এক একদিন সে বড় 
উন্মন হইয়া উঠে। মনে পড়ে পিতামাতা ও আত্মপরিজনের কথা, 
খেলার সাথীদের মধুর স্থতি মাঝে মাঝে মনের কোণে উপ্কি দেয়। 

কনৌজের আবাল্য পরিচিত ঘরবাড়ী, পথঘাটের ছবি, মন উতল 
করিয়া তোলে । 

সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে আশ্রমের বারান্দায় বসিয়। দেশের কথাই 
সে ভাবিতেছিল। মন ক্রমে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল । 

এ ভাবাস্তর যোগীবরের দৃষ্টিকে ফাকি দিতে পারে নাই। সন্গেহে 
বালককে কাছে ডাকিয়া কহিলেন, “বেটা, আমি ভাবছিলাম, হ'এক 
দিনের ভিতরই তোমায় নিয়ে কনৌজে যাবে! । অবশ্ঠা, তুমি যদি 
ইচ্ছে কর আজও আমরা! রওন| হতে পারি। আমার দিক দিয়ে প্রস্তুত 
হতে কোন অন্ুুবিধা নেই, দণ্ড কমগ্লু হাতে উঠিয়ে নিলেই ছল । 

কি বল, আজই যাবে ? 
কৌপ্রসাদ সানদ্দে ঘাড় নাড়িলেন। সেই দিনই উভয়ে পদত্রজে 

রওন! হইলেন কনৌজের পথে । 

এ পন গু বর পাইয়া কনর ও হয়া 
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ভারতের সাধক 

আনন্দের অবধি নাই। বারবার মহাত্মার কাছে তাহারা কৃতজ্ঞ, 
জানাইতে লাগিলেন। 

আরে আশ্বাসের কথ৷ শোনা গেল মহাত্মার মুখে । প্রসন্মধু 

উদ্যাপিত হয়েছে। এবার তাকে গারৃস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করতে 

হবে। তুমি মনোমত পাত্রীর সন্ধান কর, তার বিবাহ দাঁও |» 

ইহার চাইতে সুসংবাদ আর কি হইতে পারে? পণ্ডিত দম্প্থ 
আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। 

একটু থামিয়া যোগী আবার কহিলেন, “আমার সেই পুরোনে 
কথাটা! কিন্তু তোমরা তুজনেই স্মরণ রেখো । বেৌীপ্রসাদের জীব; 

সংসারধর্ম পালনের জন্য নয়। আরে বৃহত্তর দায়িত্ব নিয়ে এশীকর্শে 
ভার নিয়ে সে এসেছে। কিছুদিন তাকে সংসার করতে হবে, তবেই 
ক্ষয় হবে প্রারন্ধের ভোগ । তারপর যথাসময়ে এসে আবার আগি 

তাকে নিয়ে যাবো । যোগ সাধনার পথে প্রাপ্ত হবে সে পরমাত্বার 

সাক্ষাৎকার। জীবেশ্বর ! তুমি শাস্ত্রবিদ্, ধর্মমনিষ্ঠঃ সর্বেবোপরি পিত 
হিসাবে বেণীপ্রসাদের প্রকৃত কল্যাণকামী । এ ভরসাতেই তাকে আমি 

তোমার গৃহে রেখে যাচ্ছি» 

মহাত্মা সেই দিনই কনৌজ ত্যাগ করিলেন। যাওয়ার সময় 

বেদীপ্রসাদকে বলিয়া গেলেন, “বেটা, আমি কয়েক বৎসর হিমালযে 

পরিব্রান করবো । আমার সঙ্গে শিগগীর তোমার সাক্ষাৎ হবে ন। 
এবার কিছুদ্দিন তুমি গৃহস্থাশ্রমে বাস কর; তারপর সময় হলে আমি 

তোমায় আহ্বান জানাবো |” 

বেণীপ্রসাদের নয়ন অশ্রুসজল হইয়া উঠে। যুক্তকরে মহাত্মাকে 

» মিনতি জানান, “প্রত কৃপা ক'রে আমায় যদি আশ্রয় দিয়েছেনই, 
আবার ভা থেকে বঞ্চিত ক'রছেন কেন? আবার আমায় আশ্রমে 

ফিরে যেতে দিন, নয়তে! আপনার সঙ্গে নিয়ে নিম ।” 

নানাভাবে তাছাকে প্রবোধ দিয়া যোগী স্থানত্যাগ করিলেন। 
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বংসর খানেকের মধ্যে বেণীপ্রসাদের বিবাহ হইয়। গ্রে |. রি 
শঙ্গাদেবীর বয়স তখন এগারো! বংসর। দেখিতে যেমন ু ী তেমনি 
স্থলক্ষণ| | তছৃুপরি আপন সরল স্বভাবে অল্পকালের মধ্যে সকলেরই 
মন তিনি জয় করিয়৷ নিলেন। 

বংসরের পর বংসর গড়াইয়া যায়। পিতা, মাতা, ভাই বন্ধুদের 
মধ্যে বেণীপ্রসাদের দিন ভালই কাটিতে থাকে। পত্রীর রূপগুণের 
তুলন! নাই » স্বামীর জীবনকে তিনি মধুময় করিয়া তুলিলেন। 

কয়েক বংসর পরের কথা। হঠাৎ সেদিন পণ্ডিত জীবেশ্বরের গৃহে 
শোন! গেল নারীকণ্ঠের আনন্দ কলরব ও হুলুধ্বনি। বেদীপ্রসাদের 
স্ীর কোলে আবির্ভত হইয়াছে এক অনিন্দান্ুন্দর শিশু। 

পৌঁজমুখ দর্শন করিয়া! জীবেশ্বর আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন । ধনী ও 
গণ্যমান্ত লোক বলিয়। সে অঞ্চলে তিনি স্থপরিচিত। তাই পদমধ্যাদ! 
অনুযায়ী উৎসব আড়ম্বর না করিলে চলিবে কেন? পুজা-অর্চনা, 
মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে পণ্ডিত ভবনে দেখা গেল নৃত্যগীত ও 
পান ভোজনের সমারোহ । 

বেণীপ্রসারদ কেন যেন,এই উৎসবে উৎসাহের সহিত যোগ দিতে 

পারিতেছেন না। মন তাহার কেবলই উধাও হয় সেই শান্তিময় নিভৃত 
আশ্রমে । গহন অরণ্য আর তরঙ্গায়িত পাহাড়ের চূড়া হাতছানি দেয় 
বারবার। মনে পড়ে কল্যাণকামী যোগীবরের কথা। কৃপা করিয়া 
তিনি আশ্রয় দিয়াছেন, দিয়াছেন নিগুঢ সাধন। সর্ববোপরি এই মহামুক্ত 

পুরুষ ভাহাকে বাধিয়াছেন মমত্ব ও প্রেমের বন্ধনে । সে স্বর্গীয় জীবনের 

স্বতি, সে প্রেম-মধুর আস্বাদ একটি দিনের টার রহিনাই ইসি 
পারেন নাই। 

আজ কেবলই ঠ্রাহার মনে জাগে প্রশ্মের পর প্র-_ডিনি কি 

দিবা জীবনের পথ' হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন ? সংসারের মোহপাশ কি 
না্টেপৃষ্ঠে তাহাকে ধারা কেলিতেছে? টানার 
নৃতনতর বন্ধন ? | 
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অলীক, প্রপঞ্চময় সংসারজীবন নিয়। তিনি আনন্দে মাতিয়াছেন 
গড়িতেছেন একের পর এক মায়াদৌধ। কোথায় ইহার শেষ 
কোথায় পরম। মুক্তি? কে বলিয়া দিবে সন্ধান! 

্রক্মবিদ মহাত্বমার অপার করুণ! তিনি পাইয়াছিলেন । নিজ দোতে 
তাহ। হারাইয়া। বসিয়াছেন। অধথ! নিপতিত রহিয়াছেন এই বিষয়কুপে 
নাঃ। এ অনহুনীয় অবস্থার অবসান তাহাকে ঘটাইতেই হইবে । ঘর 

সংসার ছাড়িয়া বাহির হইয়া! পড়িবেন, খু'জিবেন যোগীবরকে । নিবেন 

তাহার একাস্ত শরণ । 

কিন্তু তাই বাকি করিয়া হয়? মহাত্মা যে নিজেই নির্দেশ দিয় 

গিয়াছেন-_প্রারন্ধ খণ্ডন না হওয়া অবধি বেণীপ্রলাদকে সংসারে; 

ভোগ ভুগিতেই হইবে । তাহার ইঙ্গিত ছাড়া তে! এক পা নড়িবাব 
উপায় নাই । তবে উপায়? 

মল্মাস্তিক দহনে বেণীপ্রসাদ পুড়িয়া মরিতেছেন, কাতরভাবে 

প্রার্থনা জানাইতেছেন, “হে প্রভূ, এ সন্কটে আমায় উদ্ধার কর। দাও 
তোমার আলোক সন্কেত। বাঁচাও আমার প্রাণ। 

সেই দিনই গভীর রাত্রে বেণীপ্রসাদ এক স্বপ্ন দেখিলেন, পাইলেন 

প্রত্যাদেশ । এ প্রত্যাশেদেরই মধ্য দিয়া তাহার জীবনে দেখা দিল 
নৃতন পট পরিবর্তন । 

জ্যোতিন্মায় দিব্য মুত্তি তাহার সম্মুখ দণ্ডায়মান! বেণীপ্রসা? 
শিহরিয়া উঠিলেন। একি? ইনি যেতাহাবই সেই পরমারাধ্য যোগী 
তাহার শিক্ষা-গুরু ! 

শিযপরে ধাড়াইয়৷ মহাত্ম। কহিতেছেন, “বেণীপ্রসাদ, বেটা, আ' 
ফতকাল এই তামস ঘুমে কাটাবে? ভোগবিলাসময় জীবনের আব্বা 
তে৷ কতই পেলে, কিন্তু তাতে কি প্রকৃত শাস্তি এসেছে? অমৃত বি 
লাভ ফা'রতে পেরেছে? সাবধান ! পুজসুখ দর্শন করার পর আরে 
কিন্তু জড়িয়ে পড়বে মায়ার বন্ধনে । ওঠো, জাগো । এবার বন্ধন কে 
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'বেরিয়ে এসে! । অমূল্য সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আর এক মুহুর্তও দেরী 
করোনা, বেট! !* 

কথ! কয়টি বলার পরই স্বপ্নে দৃষ্ট এই মৃত্তি ধীবে ধীরে কোথায় 
মিলাইয়! যায় । ূ 

বারবার বেৌণীপ্রসাদের মানসপটে ভাসিয়া উঠে যোগীবরের প্রশান্ত 
মৃত্তি। কাণে বাজে সেই দৃপ্ত কণ্ঠস্বর । সেই তপোবন আর আশ্রমের 
স্মৃতি কেবলি তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকে । 

নাত্রির এই স্বপ্ন বেণীপ্রসাদের সংসার-জীবনকেও করিয়া তুলিয়াছে 
এক স্বপ্র বিশেষ । দৃষ্টিসমক্ষে সব কিছুই হইয়। পড়িয়াছে অলীক, 

শৃন্তগর্ভ । মুযুক্ষার আকুতি হৃদয়ে তুলিয়াছে হাহাকার । 

প্রভাত হইতে না হইতেই বেণীপ্রসাদ পিতার কাছে গিয়া উপস্থিত 
হন। করজোড়ে বর্ণন। করেন স্বপ্ন বৃত্তান্ত । আরো কহেন, “বাবা, এই 

স্বপ্লাদেশকে আমি গ্রহণ ক'রেছি মহাত্মার নির্দেশরপে । নিজের দিক 

দিয়ে, মনে আমার কোন দন্ব নেই। আমি আজই গৃহত্যাগ করবে! । 

মহাত্মার সন্ধানে যাবো তার আশ্রমে । ঘরসংসার করা আর আমায় 

দিয়ে চলবে না। বিদায় নেবার আগে আপনার চরণধূলি আমায় 
একবার দিন ।৮ 

একি মর্মান্তিক কথা পুজ্রের ! বিষাদধিল্ন পিত। চিত্রাপিতের মত 
দাড়াইয়া মাছেন। জননী শুনিয়াছেন সব কথা। আর্তন্বরে কেবলি 

কাদিতেছেন, আর নয়নজলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে । 

পুজ্রের সংকল্প কিন্তু টলিবার নয়। কহেন, “আমি ঘর ছেড়ে আজ 
যে আশ্রয়ে যাচ্ছি, তা তোমাদের অজান। নয় । যোগীবরের স্নেহ নার 

দ থাকবে আমার রক্ষা কবচ হ'য়ে। ভগবানের কুপা নতত 

ঝরবে মাথায়। তবে আমার জদ্ তোমর!1 কেন কেঁদে ভাসাচ্ছে। 

জনক জননীর মুখে কোন কথা সর্নিতেছে না। নিশ্চল হইয়া 
তাহারা ঠাড়াইন়্া। আছেন। 

উতয়ের চরণে প্রণাম করিয়া বৌপ্রলাদ কহিলেন, আজ আগার 

বহর 



তাযতের লাধক 

মহা শুভদিন। উ্বরভজনের পথে, মুক্তির পথে, আমি পা৷ বাড়াযো । 

গোপনে, সবার অলক্ষ্যে আমি যেতে চাইনে। তোমাদের আশীর্বাদ 

আর কল্যাণ কামন! নিয়েই যাবো । শান্ত মনে আমায় বিদায় দাও |” 

অতঃপর আসিলেন পত্ঠীর কক্ষে । গঙ্গাদেবীর কাণে এই ছুঃসংবাদ 

পৌছিতে দেরী হয় নাই। রুদ্ধ কান্নায় বুক ডাহার ফাটিয়া যাইতেছে । 
বেদীপ্রসাদ কহিলেন, “গঙ্গা, সবই তুমি শুনেছো। তুমি আমার 

ধর্মপত্ধী, আদর্শ স্ত্রী! আমার এ ধর্মাজীবনের পথে তুমি আন্তরিক 

সাহায্য দেবে, চরম ত্যাগ স্বীকার করবে, তা জানি। আমার এই 

ঘর সংসার, আর এই সন্তানের ভার আজ থেকে তোমার উপর স্তস্ত 

রইলো । আমার কল্যাণের কথ! ভেবে আমায় যেতে দা, সঙ্থল্প সিদ্ধ 
করতে দাও |» 

শোকাচ্ছন্না গঙ্গাদেবী মুচ্ছিত৷ হইয়া পড়েন, আত্মপরিজনের মায়া 
কাটাইয়া বৌপ্রসাদ একবন্ত্রে আসিয়। দাড়ান রাজপথে । পিছনে 
পড়িয়া থাকে জনক জননীর দীর্ঘশ্বাস, আর পড়ীর হৃদয়ভেদী কান্না ও 
অশ্রন্জল | 

যোগীবরের সহিত সাক্ষাতের জন্য বেণীপ্রদাদ অধীর ৷ দ্রেতপদে 
প্রাস্তরের পর প্রান্তর অতিক্রম করিয়া! চলিয়াছেন ৷ বেলা! ক্রমে 

বাড়িয়! উঠিল। হাটিয়। হাটিয়! ক্লান্ত হইয়। পড়িয়াছেন। পথের ধারে 

একটি অশ্ব গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করাতে বমিলেন। তারপর কখন 

যে ঘমাইয়া পড়িলেন, ছ'স নাই। 

হঠাৎ কাহার আহ্বানে বৌপ্রসাদ জাগিয়া উঠিলেন। নয়ন 
মেলিতেই তাহার সার! অঙ্গে খেলিয়া গেল বিস্ময় আর আনন্দের ঢেউ। 

এ কি! ধীহার উদ্দেশে আজ ছুটিয়া বাহির হইয়াছেন, তিনিই যে 
সশরীরে সম্মুখে উপস্থিত । 

প্রণত শিধ্কে যোগী আশীর্বাদ জানাইলেন, কহিলেন “বেটা, 

তোমার ব্রচ্মানন্দ লাভ ॥হোক। ভালই হয়েছে, তুমি ঘর ছেড়ে এবার, 
বেরিয়ে পড়েছে । কিছুদিন হলো আমার অস্তরেও স্েগেছিলে? 
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যোগী হিপুরলি 

তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা । দ্যাখো, পরমাত্বার কৃপায় তা 
কেমন পূরণ হয়ে গেলো 1” 

যোগীবরের কমগুলুতে ছিল একটি কন্দমমূল। খোসা ছাড়ায় , 
বেণীপ্রসাদকে তখনি খাইতে দিলেন। তাহার ক্ষুধা মিটিবার পর 
উভয়ে বনপথ দিয়া আগাইয়া চলিলেন। 

এ আশ্রমে বৌপ্রসাদ বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। মহাত্মার 
কপায় নিগুঢ় যোগসাধনার কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতি তাহার আয়ত্ত হয়। 
প্রবীণ মহাপুরুষের কৃপায় উচ্চতর তত্বসমূহ ধীরে ধীরে অস্তরসতায় 
উদ্ভাসিত হইয়া উঠে । 

এখানে পরমানন্দে কিছুকাল অতিবাহিত করার পর মহাত্বার 

সঙ্গে শুরু করেন তিনি তীর্ঘপর্য্যটন । 

নানা তীর্থ দর্শন করার পর উভয়ে সেদিন কানপুরের কার্ছে 
বিঠৌরে আসিয়! উপস্থিত হইয়াছেন। পৃতসলিলা গঙ্গা সমুখ দিয়া 
তর্ তর্ করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। স্থানটি বড় রমণীয়, পরিবেশও 
শীস্তিপূর্ণ। আশেপাশে রহিয়াছে একদল সাধুর আস্তানা । 

নদীতীরে, এক বিশ্ববৃক্ষের তলে মহাত্মা তাহার দণ্ড কমগুলু 
নামাইয়া রাখিলেন। বিশ্রামের পর বেণীপ্রসাদকে কহিলেন, “বেট! 
তোমায় একটা কথ! বলছি, মন দিয়ে শোন। সংসারে অনেক ঘুরে 
বেড়িয়েছি। বয়সও আমার ঢের হয়েছে । এ দেহের ভার আর বইবার 
ইচ্ছে নেই। এবার আমি এই মরদেহ ত্যাগ ক'রে যাবো । তোমায় 
আমার ব! দেবার ছিল তার বীজ রোপণ ক'রে গেলাম । এখন থেকে 
নিজেই তুমি অভীষ্ট সাধনের পথে এগুতে পারবে । আমার অদর্শনে 
শুধুণ্ধু কাতর হয়োনা, বেটা। স্মরণ রাখবে আমি তোমার সাথেই 
সর্বদা! আছি।” 

বেদীপ্রসাদ বড় মুষড়িয়া পড়িলেন। একি মর্মভেদী কথা তাহার 
আশ্রয়দাতার মুখে ! যাহার জন্য থর সংসার, আত্মপরিজন সর কিছু 

১ 



ভারতের লাধক 

ছাড়িয়া আসিয়াছেন তিনিই হদি অন্তহিত হন, তবে কোন্ অবলম্বম 
নিয়া আর বাঁচিয়! থাকিবেন ? 

কদিতে কাদিতে গুরুদেবের চরণে তিনি লুটাইয়! পড়িলেন। 
মহাত্ম। প্রশান্ত স্বরে প্রবোধ দিয়া কহিলেন, “বেটা, তুমি অর্ধীর 

হয়োনা। ভয় নেই। যিনি তোমার অধ্যাত্ম জীবনের ভার নিতে পারেন, 
্রক্মাসাক্ষাৎ করাতে পারেন, এমন মহাসমর্থ গুরু শীম্রই মিলবে । 
তিনিই দেবেন তোমায় সঙ্্যাস দীক্ষা। চৈতন্যময় মন্ত্র প্রাপ্ত হবে তার 
কাছে। নিগৃঢ যোগসাধন দিয়ে এগিয়ে নেবেন তিনি পরম প্রাপ্তির 
দিকে। দাক্ষিণাত্যে, রামেশ্বর তীর্ঘে হবে তোমার সে সৌভাগ্যোদয়। 
ত৷ ছাড়া, উত্তরখাণ্ডের এক মহাযোগীও হবেন তোমার অভীষ্ট সিদ্ধির 
প্রধান সহায়। শোক ত্যাগ কর, বেটা । আমার শেষকৃত্যের উচ্চোগ 

আয়োজন কর, এখানকার সাধু মহাপুরুষদের জানাও আমার আসন্ন 
বিদায়ের কথা ।” 

বেদীপ্রসাদ তখনি ছুটিয়৷ বাহির হন সাধুদের আস্তানার দিকে। 
এ সংবাদ শোনামাত্র একদল প্রবীণ তাপস সেখানে আসিয়! উপস্থিত 
হন। মহাত্মার শষ্য সকলে ঘিরিয়া ঈাড়ান। 

সন্সেহে বেণীপ্রসাদকে কাছে ডাকিয়া যোগীবর তাহার শিরে হস্ত 
স্থাপন করেন, দেন আস্তরিক আশীর্ববাদ। অতঃপর আসনে বসিয় 

ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হন মহাসমাধিতে । সমবেত সাধুদের বেদমন্ত 
ধ্বনির মধ্যে পরিত্যাগ করেন মরদেহ । 

তরুণ সাধক বেৌীগ্রসাদ শোকে মুহামান হইয়! পড়েন, হুই নয়নে 
অঞ্রর বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। কয়েকদিন পরে তিনি কিছুটা ধৈর্য ধারণ 

করেন এবং মহাত্মার নির্দেশ স্মরণ করিয়া বাহির হইয়। পড়েন দক্ষিণ 
ভারতের পথে । 

এই পর্যটনের কালেই রামেশ্বর তীর্থে তিনি দর্শন পান যোগীবর 
ব্রৈলিঙ্গত্বামীর । শক্তিধর এই মহ্থাত্বার কাছে দীক্ষা নিবার কলে জীবনে 
ঘটে মহ! রূপান্তর । তাহার সঙ্যাম-নাম হয়-জ্রিপুরলিজ স্বামী। 
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হোগী জিপুয়লিঙ্ .. সঈ্জ 

ভ্রৈললন্থামী শিবকল্প মহাযোগী। স্বেচ্ছাময়। স্বতন্ত্র পুরুষ । 
কোন আশ্রম বা! মণ্ডলী গঠন করা বা তথায় অবস্থান করার ইচ্ছা 
তাহার কোন কালেই নাই। মুক্ত বিহঙ্গের মত হত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়ান 
হুই এক দিন কোথাও কাটানোর পরই আবার হন ভ্রাম্যমীণ। 
ই তিন দিনের মধ্যেই তিনি রামেস্বর আগ করেন । বিদায়ের কালে 
ব্রিপুরলিঙগকে কহেন, “বেটা, অব্ তুম পরিব্রাজন করতে রহো। 
চিন্তা মৎ করো । আখেরমে সব তৃমকে। মিল বায়গা! |” 

গুরুর আজ্ঞা শিরোধাধ্য করিয়া ত্রিপুরলিঙ্গ দক্ষিণের অন্যান্য 
তীর্ঘগুলি দর্শনে বাহিরে হইয়! পড়েন। 

প্রথমে যান কিছ্বান্ধ্যা ও পম্পা সরোবরের দিকে । এখান হইতে 
পুণা, সাতারা, সুম্বাজী হইয়া! নর্মদা তীরে ত্রন্বকেশ্বরে আসিয়। 

উপস্থিত হন। সাধনার পক্ষে নর্শদার তীর বড় উপযোগী--এখানে 
তিনি কিছুদিন নিভৃতে অবস্থান করেন এবং ধ্যানজপে নিমগ্ন হইয়া 
পড়েন। 

গুরুকপায় দিব্য অনুভূতি হৃদয়ে জাগিডেছে, লাভ করিতেছেন 
কন্ত অলৌকিক অভিজ্ঞতা । কিন্তু মন তাহার তৃপ্ত হইতেছে কই? 
প্রকৃত শান্তিতে, প্রকৃত আনন্দে জীবন তো! ভরিয়া উঠিতেছে না|? 
পরমাত্বার পূর্ণ কৃপা জীবনে মিলে নাই, এখনে! যে তিনি হন নাই 
আগ্তকাম। 

সেদিন পরিব্রাজনের পথে নর্শদা তীরের এক জঙ্গঙগাকীর্ণ স্থানে 

আপিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। দেখিলেন, বনু দরিদ্র নরনারী, বনু 
সাধু, সঙ্যাসী সেখানে তীড় করিয়াছে। ব্যাপার কি? অ্রিপুরলিজ 
বড় কৌতুহলী হইয়! উঠিলেন। 

প্রশ্নের উত্তরে এক সাধু কহিলেন, “বাবা, আমরা সবাই এখানে 

মধ্যান্. ভোঞ্জীনের জন্ত সমবেত হয়েছি! সময় প্রায় হয়ে এসেছে, 
রোপা লালা নসাজরাদ্রে 
বসে পড়তে পীরে 1৮ 
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সাধুর কথা শেষ হইতে না হইতে দেখা গেল এক অপূর্ব দৃষ্তয। 
বনান্তরাল হইতে একদল বাহক সারি বাঁধিয়।৷ আগাইয়া আসিতেছে, 
কাধে ভাহাদের ঝুড়িভন্তি নান! জাতীয় খাবার । 

জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া ব্রিপুবলিঙ্গ জানিলেন, জ্যোতি্বামী নামে 
যোগবিভূতিসম্পন্ন এক মহাত্া এ খাগ্সস্তার রোজ এখানে প্রেরণ 

করেন। ভারে ভারে পুবি, হালুয়া, মালপোয়া প্রভৃতি আসে, আর 
সবাই তৃপ্তি সহকারে তাহা ভোজন করে। 

পরম আশ্চর্যের কথা, এই যোগী মহাপুকষ এসব যোগাড় করেন 
তাহার অসামান্ত সিদ্ধাইব বলে। নর্শদা তীরে একটি বটবৃক্ষ তলে, 

সর্ববত্যাগী সন্ন্যাসী চুপচাপ বসিয়া থাকেন। তাহার সম্বলের মধ্যে শুধু 
একটি বড় ভিক্ষার ঝুলি আর একটি চিম্ট!। বৃক্ষশাখায় ঝুলিটি 
ঝোলানো! থাকে । চিম্ট! দিয়! উহ! স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থীর! 
যেকোন স্ুস্বাহ্ব খাগ্ভ খাইতে চায়, উহার অভ্যন্তরে আসিয়া তাহ! 
জড়ো হয়। যোগী পরম আনন্দে এসব বিতরণ করেন । 

খদ্ধি-সিদ্ধির এই লীলার মধ্য দিয়। মহাত্মার আকাজ্ক্িত সাধুসেবা, 
দরিদ্র ভোজন রোজ অনুষ্ঠিত হয়। বালকের! খেলা নিয়া যেমন 
উৎসাহ বোধ করে অলৌকিক শক্তিতে সঙ্ঘটিত এই ভাগ্ডারা নিয়াও 
ইহাকে তেমনি মাতিয়। উঠিতে দেখা যায়। 

কৌতুহলী ব্রিপুবলিঙ্গ তখনি অন্ভুতকর্্মা। জ্যোতিস্বামীকে দর্শন 
করিতে গেলেন । 

দিব্যকান্তি, স্ুগৌরতন্থু মহাপুরুষ প্রসন্ন মধুর হাসি ছড়াইয়! 
বৃক্ষতলে বসিয়াছেন। দেহটি অতি প্রাচীন, একেবারে লোলচর্ন। 
ভুর ও চোখের পাতা ঝুলিয়া পড়িয়াছে। মস্তকের দীর্ঘ জটাজাল 

দুষিত হইতেছে ভূতলে। ব্রিপুরলিঙ্গ শ্রদ্ধাতরে সাষ্টাঙ্গে চরণতলে 
পতিত হইলেন । 

মহাত্মার প্রকৃত বয়স কত তাহ! কিন্তু কেহই বলিতে পারে ন|। 
এখানকার অতিবৃদ্ধ সাধুরাও ছোটবেলা! হইতে এইরকম চেহারাই 
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যোগী ত্রিপুরলিঙ্গ 

দেখিয়া আসিতেছেন। তাহার স্প্রাচীন দেহের অপ্রান্তে আসিয়া 
কালপ্রবাহ যেন স্তব্ধ হইয়া দীড়াইয়া আাছে। এ বয়সেও দৃটিশক্তি 
এতটুকু ক্ষু্ন হয় নাই। পদব্রজে চলাফেরাতেও শান্তির লক্ষণ কিছু 
প্রকাশ পায় না। 

বসিয়া বসিয়! ত্রিপুরলিঙ্গ যোগীবরকে নিরীক্ষণ করিতেছেন াব 
ভাবিতেছেন, যোগাভ্যাস দ্বার। এমনি খদ্ধি সিদ্ধিই ক্রাহাকে লাভ 
করিতে হইবে । যত দীর্ঘ তপন্তাই লাগুক, এই জন্মে এই দেহেই 
তাহাকে লাভ করিতে হইবে । নহিলে এই জীবন ধারণ বৃথ! | | 

মনে আসিয়াছে আলোড়ন! নীরবে বসিয়া নিজের মধ্যাত্ম- 

সাধনার কথা, অভীষ্ট সিদ্ধির কথা তিনি ভাবিতেছ্েন আর আক্ষেপ 
করিতেছেন । এমন সময় জ্ঞোতিস্বামী মধুর কণ্ঠে কহিলেন, “বাচ্চা, 
তুমি এখানে কয়েকটা দিন থেকে যাও। জানতো, নর্দা মাঈটর 

কোল হচ্ছে পরম শান্তির স্থান” 
সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঝোলার মধো হাত পুরিয়া দিলেন। বাহিব 

হইয়া আসিল একগাদা গরম পুরী আর মালপোয়া ৷ স্মিত হান্যে 
ত্রিপুরলিঙ্গকে কহিলেন, “যা৪' এবার নর্মদাজীর তীরে বসে এগুলো 
ভোজন ক'রে এসো 1৮ 

এতগুলি টাটকা খাবার এ ঝোলা হইতে কি করিয়া বাহির হইল 

ত্রিপুরলিঙ্গ সে রহস্য ভেদ করিতে পারিলেন না । 
আগাইয়া গিয়া তিনি জ্যোতিস্বামীর চরণ খেৌঁষিয়া বসিলেন। 

মনে প্রবল অনুসন্ধিংসা! | মহাত্মার ঝোলায় কি করিয়া বু বিচিত্র 

খাগ্চ আসে, কোথা হইতে আসে, এসব সিদ্ধাইর গোপন তব ন! জানিয়া 
আজ তিনি ছাড়িবেন না। 

অন্তর্ধ্যামী জ্যোতিস্বামী তাহার মনোঁগত অভিলাষ বুঝিলেন । 
কহিলেন, “বাচ্চা, এসব বিভূতি বা অলৌকিক কার্য দেখে কিন্ত 
আশ্চর্য হবার কিছু মেই। স্যগ্টির সু স্তরে যে মহাশক্তি নিহিত 
রয়েছে, তা! থেকে মানুষ আহরণ ক'রতে পারে অপরিমেয় শক্তি । এই 
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'তত্বে বিশ্বাস জগ্মাবার জন্তেই তো কোন কোন যোগী বিভূতিলীল! 
দেখিয়ে থাকেন। কারুর আবার বালস্থলভ খেয়ালীপনাও থাকে। 

তবে, এতে সত্যকার বস্তু কিছু নেই।* 
ত্রিপুরলিঙ্গ বুঝিলেন, এই প্রাচীন যোগী মহাশক্তিধর- সর্বজ্ঞ । 

মনের যে কোন গৃঢ় গোপন কথ ইনি মূহুর্তে টানিয়া বাহির করিতে 
পারেন। তবে ইহার কাছেই সাহায্য চাওয়। যাক না কেন! 

যুক্তকরে কহিলেন, “বাবা, কৃপা ক'রে বলে দিন, কোন্ পথ ধরে 

আমি চলবো, কি ভাবে হবে অভীষ্ট সিদ্ধ। আপনার মত মহাপুরুষের 
কৃপাই ষে আমার পরম পাথেয় ৮ 

“শোন বেট। আসল কথা হচ্ছেনিজে প্রস্তুত হও। যে সাধন 

পেয়েছো৷ একাগ্রমনে তার অনুষ্ঠান কর। এগিয়ে চল একনিষ্ঠ ও 
ত্যাগ তিতিক্ষার পথে। সঙ্বল্প তোমার অচিরে পূর্ণ হবে। সঙ্গে সঙ্গে 
আপনিই প্রকাশিত হয়ে উঠবে সত্যের আলো, তখন কিছুই আর 
থাকবে না অজ্ঞাত। নিজের ভেতরেই সার! বিশ্বেব তত্ব তুমি খুঁজে 
পাবে। লাভ করবে অমৃতময় জীবন ।” 

যোগীবরের সান্নিধ্যে বসিয়া, তাহার তত্বোজ্জল। বাণী শুনিয়। 
ত্রিপুরলিঙ্গের প্রাণমন ভরিয়া উঠিল। করজোড়ে কহিলেন, “বাবা, 
আমার বড় ইচ্ছে, আপনার পুণ্যসঙ্গ .লাভ করে ধন্ হই, কিছুদিন 
আপনার কৃপা্ৃষ্টির সম্মুখে বসে সাধন ভজন করি ।” 

এ প্রার্থনায় জ্যোতিন্বামী রাজী হইলেন। সেবকদের ডাকিয়া 
বলিলেন, “নর্মদাঙ্গীর তীরে, এ ছোট পাহাড়ের গায়ে যে সাধনগুহা 
আছে, তাতে এর থাকবার বন্দোবস্ত ক'রে দাও । দেশ দেশাস্তরে বেট 

অনেক ঘুরেছে। এবার কিছুদিন এই পবিভ্র স্থানে টুপচাপ বসে 
তপস্যা করুক ।” 

পাহাড়ের নিভৃত গুহায় প্রবেশ করিয়৷ ব্রিপুরলিঙ্গ সানন্দে আসন 

পাতিয়। বসিলেন। 

জ্যোতিম্বামীর কাছে যোগসাধনার উপদেশ, নিয়া! একনিষ্ঠভাবে 
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তাহাই অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন । এ সময়ে যোরীবর প্রায়ই তাহার 
ধ্যানগুহায় 'আদিয়! উপস্থিত হইতেন। যোগক্রিয়ায় নৃতন নৃতন পদ্ধতি 
'দিতেন শিক্ষা ৷ 

একদিন গভীর রাত্রে নিভৃতে জ্যোতিম্বামী তাহাকে কহিলেন, 
“বংস ত্রিপুরলিঙ্গ, যোগ সাধনায় তোমার নিষ্ঠা, তোমার ধ্যানতন্নয়তা 
দেখে আমি বড় খুসী হয়েছি। আমি জানি, হুইটি শ্রেষ্ঠ মহাত্মা থেকে 
তুমি সাধনার নির্দেশ ও বীজমন্ত্র পেয়েছো । ব্রহ্মজ্ঞানের ফল ফলাতে 

হলে চাই সদ্গুরুপ্রদন্ত বীজ, আর চাই একৈকনিষ্ঠ সাধনা । তা 
তোমার রয়েছে । তুমি ভাগ্যবান সাধক। কিন্তু বেটা, অধ্যাত্ব- 

জীবনকে তাড়াতাড়ি ফুটিয়ে তুলতে হলে বিরজা' হোম কর! দরকার । 
আমি তোমায় তা সম্পন্ন করাবো। কাল প্রত্যুষে নর্মমদাজীর জলে 
স্নান তর্পণ শেষ ক'রে তুমি আমার আসনের কাছে যেয়ো। সব কিছু 
উপকরণ প্রস্তত থাকবে ।” 

এ দিনকার অনুষ্ঠান ও দিব্য অনুস্ভূতির কথ ব্রিপুরলিঙ্গ মাঝে 
মাঝে তাহার অন্তরঙ্গ শিষ্যদের কাছে বর্ণনা করিতেন । ঢাকা স্বামীবাগ 
আশ্রমের মোহাস্ত, নরেশানন্দ সরম্বতীজীর লেখায় আমরা তাহার এক 
চিত্র পাই ঃ 

“ত্রিপুরলিঙ্গের নিকট সমস্ত ব্যাপার যেন স্বপ্নবং বোধ হইতে 
লাগিল। প্রভাতে স্নান করিয়া স্বামীজীর আদেশমত তিনি তাহার 
নিকট উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী একজন ভক্তকে হোমদ্রব্যাদি 

আনিতে বলিলেন । যথা সময়ে হোম আরম্ভ হইল। সমস্ত দিবসব্যাগী 
হোম ক্রিয়া! চলিল। রাত্রে তিনি ত্রিপুরলিঙ্গকে বিরজার অন্যান্য ক্রিয়ার 
উপদেশ দিলেন এবং বিরজা হোম আরম্ভ হইল। ভোর হইবার অল্প 
আগে তিনি পূর্ণান্থতি দিলেন। হোমকুণ্ড হইতে তখন এক অপুর্ব দিব্য 
জ্যোতির্ময় শিখা প্রদীপ্ত হইয়া! উঠিল । দেখিলে চক্ষু যেন বলসিয়া যায় । 

“ত্রিপুরলিঙ্গের চক্ষু মুদিত হইয়া আসিল--এ সময়ে কিভাবে 
তিনি ছিলেন তাহার কিছুই মনে নাই। কেবল মনে পড়ে, চক্ষু মুদিবার 

তত, 



ভারতের সাধক 

“পর নিজের ভিতরে এক উদ্দীপ্ত তেজ অনুভব করিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে 

যেন এক অভ্ভুতপূর্বব মহানন্দ রসে মগ্ন হইয়া পড়িলেন। বহৃক্ষণ 
এইভাবে কাটিয়া গেলে পরে যখন তাহার হু'স হইল তখন ভিতরে 
বাহিরে সর্বত্রই তিনি এক আনন্দ রাজ্যের অস্তিত্ব অনুভব করিতে 
লাগিলেন। তিনি মহাত্মাকে প্রণাম করিলেন। মহাত্মা তাহাকে 

আশীর্ববাদ করিয়। স্েহভরে বলিলেন, “বৎস, যাহা কিছু প্রত্যক্ষ 

করিলে সেই আত্মজ্যোতির তত্বানুসন্ধান করিয়া তাহাতে স্থিত প্রজ্ঞ 

হও, শোক ছুঃখের অতীত হও ।”১ 

স্বামীজীর ন্নেহচ্ছায়ার আরো! ছুই তিন দিন অবস্থান করিয়া 
ত্রিপুরলিঙ্গ উত্তরাখণ্ড অভিমুখে রওনা হইলেন। পরে ওঁকারনাথ, 
উজ্জয়িনী ও মহাকালেশ্বর দর্শনাদি করিয়া পৌঁছিলেন কানপুরে । 
শিক্ষাগ্ুর যোগীর পবিভ্র সমাধিস্থান কাছেই বিঠৌরে অবস্থিত। 
ত্রিপুরলিঙ্গ ব্যাকুল হইয়। সেখানে ছুটিয়া গেলেন। এই ভূমির প্রতিকণ৷ 
তাহার কাছে পরম পবিভ্র। বারবার এই ভূমিতে লুটাইয়৷ তিনি 
প্রণাম নিবেদন করিতে থাকেন। 

পরম কারুণিক যোগীবরের কত পুণ্যস্থৃতি জাগিয়া উঠে তাহার 
স্বৃতিপটে। হৃদয়ে গুমরিয়া উঠে ছুঃসহ ব্যথা । ধাহার উপর নির্ভর 
করিয়া সাধনার পথে নামিয়াছেন, আজ কোথায় তিনি আত্মগোপন 
করিয়া রহিলেন? প্রাণপ্রিয় ছাত্র, যাহাকে তিনি অপত্যন্সেহে নিজ 

হাতে গড়িয়া তুলিয়াছেন, সত্যই কি তাহার সহিত ঘটিয়াছে চির 
বিচ্ছেদ? ত্রিপুরলিঙ্গ কানায় ভাঙ্গিয়া পড়েন। সমাধি স্থানের পাশে 
কিছুক্ষণ পড়িয়া থাকেন অর্ধীবাহ অবস্থায় । 

হঠাৎ কাণে তাঁহার আসে উদাত্ত কণঠম্বর_-“বেণী ! বেটা, কেন 
এমন হতাশ হ'য়ে পড়ছে। ? স্থির হও। ভয় কি তোমার? আমি যে 
সঙ্গে সঙ্গেই বরাবর রয়েছি। 

১। হ্থামীজীর কথা-_হ্বামী নরেশানন্দ সরদ্তী পৃঃ ৩৭-৩৮। 

৩৮ 



যোগী অিপুরলিদ 

একি। এ ষে পরমারাধ্য ষোগীবরেরই কষ্ঠস্বর। সেই পরিচিত, 
ন্মেহমাখা আহবান । এ যে কোনদিনই ভূলিবার নয়। 

ত্রিপুরলিঙ্গ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসেন। হাদয়ে জাগিয়া উঠে 
অপার আনন্দ । সাধনায় আসে দৃঢ় প্রত্যয় । উবে তো মরদেহ 
ত্যাগের পরও যোগীবর তাহার সাথে রহিয়াছেন, সদা জাগ্রত দৃষ্টি 
দিয়া তাহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছেন! এই করুণার যোগাপাত্র ত্রিপুর- 
লিঙ্গকে হইতেই হইবে। 

বিঠৌর হইতে সেদিন তিনি উত্তরাপথের দিকে চলিয়াছেন, হঠাৎ 
এক বাল্যবন্ধুর সঙ্গে দেখা । বন্ধুটির বাড়ী এবং ব্রিপুরলিঙ্গের স্বশুর- 
বাড়ী একই গ্রামে। এতদিন পরে গৃহত্যাগী বেণীপ্রসাদকে পাইয়। 

কাহার আনন্দের সীমা নাই । কহিলেন, “ভাই বেণী, একটিবার চলো, 

তোমার স্ত্রী পুত্রকে দেখ! দিয়ে এসে! । তারা এখন তোমার শ্বশুর 
বাডীতেই আছে । আজ তোমায় এত অনুরোধ করার আরো একটা 

বিশেষ কারণ আছে । আগামী কাল তোমার ছেলের উপনয়ন হবে। 

এ অঞ্চলে যখন এসেই পড়েছো, একটিবার তাদের দেখা দিয়ে যাও। 

তারপর যেথায় ইচ্ছে চলে যেয়ে।। কেউ তো আর তোমায় আটকে 

রাখছে না» 

বন্ধুটি কিছুতেই ছাড়িবেন না, একরকম জোর করিয়া ধরিয়া 

ঠাহাকে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত করিলেন । 
পুজের উপনয়ন সংস্কারের উৎসব। কিন্তু গঙ্গাদেবীর অন্তরে ন্থখ 

নাই। বারবার সাশ্রুনয়নে ভাবিতেছেন স্বামীর কথ! । সংসার 

ছাড়িয়া তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন, জীবনে আর যে কখনো সাক্ষাৎ 
হইবে তাহা মনে হয় না । আজ এমন শুভ দিন, এদিনে পুক্র গ্াহার 
পিতার আশীষ হইতে বঞ্চিত হইল । এ হুখ যে রাখিবার ঠাই নাই। 

এমন সময় হঠাৎ প্রচারিত হয় ত্রিপুরলিঙ্গের আগমন বার্তা । 
চারিদিকে আনন্দ কোলাহল পড়িয়া যায়। আচলে চোখের জল 

তর 
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মুছিয় গঙ্গাদেবী গৃহদেবতার কাছে ককতজ্ঞচিত্তে বারবার মাথা! ঠেকান। 

কম্প্রকষ্ঠে বলিতে থাকেন, “হে অন্তর্ধ্যামী, হে দয়াল ঠাকুর, তুমি 
তবে হঃখিনীর প্রার্থনা শুনেছে।, প্রভু 1” 

সবাই কৌতৃহলী হইয়া ব্রিপুরলিঙ্গকে ঘিরিয়! বসিয়াছে। কিন্তু 
গঙ্গাদেবীকে সেখানে দেখা গেল না। স্বামী সন্্যাস-আশ্রম গ্রহণ 
করিয়াছেন। ধর্মমপত্ী লইয়া এই পবিত্র আশ্রম হইতে কি করিয়া 
তাহাকে ব্চ্যুত করিবেন? তাই মনের আবেগ মনে চাপিয়া 
গৃহকোণেই বসিয়া রহিলেন। 

উপবীত অনুষ্ঠান ও উৎসব শেষ হওয়ার পর ্রিপুরলিঙ্গ স্ত্রীকে 

নিকটে ডাকিলেন। শাস্তত্বরে কুশলবার্তাদি জিজ্ঞাসা করার পর 

তাহাকে কিছু উপদেশ দিলেন। কহিলেন, “গ্যাখো, আমি গৃহস্থাশ্রম 

চিরতরে ছেড়ে গিয়েছি । বিরজা হোম ক'রে নিয়েছি সন্গযাস। তাই 

ব্যক্তিজীবনে আর আমি তোমাদের কেউ নই । তবে এটা সদাই মনে 

রেখো, তোমাদের কল্যাণ কামনা আমি ঠিকই করছি__কিস্তু তা করছি 
সর্ববজীবের কল্যাণের সাথে জড়িয়ে । আলাদা ক'রে নয়। 

পত়্ীর বক্ষে ছুলিয়া উঠিয়াছে শোকের পাথার-_ছুই গণ্ড বাহিয়া 
অশ্রধার ঝরিতেছে! আর ত্রিপুরলিঙ্গ তাহার দিকে তাকাইয়া 
আছেন নৈর্ব্যক্তিক ভাবে । 

ক্ষণপরে আবার তিনি কহিলেন, “গঙ্গা, আমার সময় বেশী নেই, 
এখনি উঠতে হবে। তবে, যাবার আগে তোমায় বলে যাচ্ছি_-এই 

সংসারের মায়ায় নিজেকে বেশী জড়িও না। যত জড়াবে ততই পাবে 
হুঃখের আঘাত। সদাই পরম প্রভুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখো, মায়ার 
বন্ধন ধীরে ধীরে আলগা হয়ে আম্বে। পাবে পরম মুক্তি।” 

শোকবিধুর! গঙ্গাদেবী মাটিতে লুটাইয়৷ কীদিতে থাকেন। 
ব্রিপুরলিঙ্গ আর দেরী করেন নাই, তথনি স্থানত্যাগ করিলেন । 

আত্মীয় কুটুদ্বদের অনুরোধ ও অশ্রজল কোন কিছুতেই তাহাকে 
টলাইডে পারিল না। 

৯৪৩ 
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বাল্যবন্ুটি বহুদূর অবধি সঙ্গে আসিলেন, পথে আসিতে আসিতে 
নত বুঝাইলেন, “ভাই, যদি এতদিন পরে এলেই, কেন আরো কয়েকটা 
দিন এখানে কাটিয়ে যাও না? তোমার সন্যাস ধর্ম থেকে কেউ তোমায় 
ঠাত করতে চায় না। শুধু আমাদের অনুরোধ, দিনকতক তোমার 

দ্বী ও পুত্রকে সান্নিধ্যে থাকার স্বযোগ দাও ।” 
কথাবার্তা বলিতে বলিতে উভয়ে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছেন । 

'ঠাৎ ত্রিপুরলিঙ্গ বলিয়া বসিলেন, “ভাই তুমি আমার পরিবারের 
তাকার শুভান্ৃধ্যায়ী। তাছাড়া, তুমি চিরদিনই ধীর স্থির মান্য । একটা 
₹গ] তোমায় গোপনে জানাচ্ছি কাউকে যেন বলো না । দেখলাম, 

সামার পুত্রের আযু আর বেশী নেই, সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই তার 
[ভা ঘটবে । প্রাক্তন খণ্ডিত হয়ে এসেছে, তা আর এড়!নো যাবে 

11 এখন ভেবে বল তো, ;এ অবস্থায় ঃআমার এখানে থাকা কি 

স্ত% আমার স্ত্রী গঙ্গাকে আমি কিছু খুলে বলিনি, কিন্তু সংসারের 

'নিত্যতাঁর কথা তাকে বিশেষ করে বুঝিয়ে এসেছি | কিস্ত তুমি 

শই আর আমার সঙ্গে এসো না, এবার ঘরে ফিরে যাও । বিদায় ।” 

ত্রিপুরলিঙ্গের মুখের কথা সাতদিনের ভিতরেই ফলিয়া ষায়। 

কস্মিকভাবে, এক মারাত্বক বাধিতে ভুগিয়াঃ তাহার পুত্রের 

লাকাস্তর ঘটে। 

পথ চলিতে চলিতে ত্রিপুরলিঙ্গ হিমালয়ে আসিয়া পৌছিয়াছেন । 
ক্তিসাধনার মহাপী্ঠ এই নগাধিরাজ | যুগে যুগে ইহার গুহায় 

ক্তিকামী সাধকের দল আসিয়া আশ্রয় নেয়, হয় আপ্তকাম | তারপর 
বার তাহাদেরই কুপার পবিত্র গঙ্গাধারা নামিয়৷ আর্সে সংসারী 

নুষের জীবনক্ষেত্রে । 

এ অঞ্চলে পদার্পণ করার পরই ত্রিপুরলিজের হৃদয়ে এক নৃতন 
দ্দীপনা জাগিয়া উঠে। এখানকার অরণ্যে, পর্বতে আত্মগোপন 
রিয়া আছেন কত শক্তিধর যোগী, কত মহাজ্ঞানী তাপস । ইহাদের 
; সাঃ (৬) ১৬ ২৪১ 



ভারতের সাধক 

সান্নিধ্য লাভের জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠেন। দিনের পর দি 
দুর্গম পার্বত্য পথের মধ্য দিয়া আগাইয়া চলেন । 

আশেপাশে লোকজনের বসতি তেমন নাই । কোন কোন দি 

খাওয়া হয়তো জুটে, আবার এক এক দিন অনাহারেই কাটিয়া যায় 
ক্ষুধায় কাতর হইলে এক একদিন পাকা গুলোড় বা ডুমুর ভোজ 
করিয়া আত্মরক্ষা করেন । 

প্রস্তরাকীর্ণ অনুবর্বর অঞ্চল দিয়া আগাইয়া চলিয়াছেন, সেখা? 
কোন আহার্ধযই মিলেনা । অনন্যোপায় হইয়া ঘুটের ছাই ঝরণ' 

জলে গুলিয়া পান করেন। আবার অনশন, অপ্ধাশনের পর য' 

কখনো পাহাড়িয়া বন্তিতে আসিয়া উপন্থিত হন, কেউ সাধুবাবাঃ 
ভেড়ীর ছুধ দোহন করিয়া দেয়, কেউ বা করায় ভূরিভো'ন । 

দীর্ঘ চড়াই উতরাইর পথ চলিয়া ত্রিপুরলিজ সেদিন ভিববতের এ 

ক্ষুদ্র গ্রামে আসিয়া পৌছিয়ছেন। দেহ বড় শ্রান্ত। এক বৃক্ষত 

ঝুল্নিটি নামাইয়া আসন বিছাইয়া বসলেন । 

বেল৷ ক্রমে গড়াইয়া আমিতেছে । আগুনের জন্য বড় ব্যস্ত হই' 

পড়িলেন ৷ স্ূর্যা অস্ত যাওয়ার পরই এ অঞ্চলে প্রচণ্ড শীত পা: 

সারা রাত ধুনী না জ্বালাইয়া উপায় নাই। 

কাছেই এক গৃহস্থ বাড়ী। ত্রিপুরলিঙ্গ সেখানে আগুন চাহি, 

গেলেন । অল্পবয়স্কা একটি ব্রাহ্মণ কুমারী বারান্ৰায় বসিয়া কাজ ক' 

করিতেছে । তাহাকে ভাকিয়া কহিলেন, “ওগো, তোমাদের ঘর থেত 

একটু আগুন আমায় দেবে ?" 

কি আশ্চর্য্য! আগুন দেওয়া দূরের কথা, মেয়েটি মহা বির: 
হইয়া তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। এই পাহাড়ী অঞ্চলে 

ভাষা জানা নাই । তাই বুঝিতেছেন না, আগুন চাহিঘ়! কি অপর' 

তিনি করিলেন । 

এমন সময় হঠাৎ গৃহকন্রী সেখানে আসিয়া উপস্থিত । 
ত্রিপুরলিক্গকে তিনি ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিলেন--তাহার কণ 
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যোগী ত্রিপুরলি্গ 

বলিতেছে,স্-প্রকৃত সাধু ও প্রকৃত ব্রাহ্মণ ধারা, তারা কেন আগ্মি 
সংগ্রহের জন্য গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ঘুরবেন? ইচ্ছা করলেই তো! 
তারা অগ্নি দেবতাকে আবাহন করতে পারেন ।' 

মার্জনা চাহিয়া মহিলাটি কহিলেন, “বাবা, আপনি এ অবোধ 
বালিকার কথায় যেন রুষ্ট হবেন না, একটু দাড়ান, আমি ওকে আগুন 
দিতে বলছি ।” 

কয়েক টুকরা কাঠ মেয়েটির হাতে গু'জিয়া দিয়া ননী কহিলেন, 
“দাও, এবার সাধুবাবাকে আগুন দিয়ে দাও । ছিঃ এমন ক'রে কি 
সহাত্বাদের গাল দিতে আছে ?” 

কাষ্ঠখণ্ড কয়টি মাটিতে সাজাইয়া কুমারীটি মন্ত্রোচ্চারণ করিল, 
দেবতাকে আবাহন জানাইয়া ফুৎকার দিতেই দপ, করিয়া জিয়া 
উঠিল অগ্নিশিখা । 

একটি ধাতুপাত্রে এ আগুন তুলিয়া রাখিয়া বালিকা তাহার নিজ 
কাজে চলিয়। গেল | 

এই কাণ্ড দেখিয়া! ত্রিপুরলিঙ্গ তো বিস্ময়বিস্ট হইয়া গিয়াছেন 
সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগিয়াছে তীব্র কৌতুহল । এমন অলৌকিক শক্তি 

গেয়েটি কোথায় পাইয়াছে ? কোন্ সাধন বলে লাভ করিয়াছে ? 

এ রহস্য তাহাকে ভেদ করিতেই হইবে । ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, গৃহত্বামী কোথায় ? 

জানা গেল, তিনি কাজে বাহির হইয়] গিয়াছেন, ফিরিতে কিছুটা 
বিলম্ব হইবে । 

ত্রিপুরলিঙ্ত অঙনেই বসিয়া রহিলেন, ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ না 
শরিয়া তিনি স্থানত্যাগ করিবেন মা। 

কিছুক্ষণ বাদে ব্রাহ্মণ ফিরিয়া আদিলেন। দেখিতে স্পুরুষ, 
গীরকাস্তি। দেহের উপরিভাগ অনাবৃত । গলদেশে ঝুলিতেছে শুভ্র 

টপবীত। কাধে এক কোদালি, চাষের কাজ শেষ করিয়া আসিতেছেন, 
টু অবধি দুই পা ধুলা কাদায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে । 

২৪৩ 



তারতের সাধক 

হস্ত পদ প্রক্ষালনের পর ব্রাহ্মণ ভ্রিপুরলিঙ্গের কাছে আগাইয়া 

আসিলেন। করজোড়ে কহিলেন, “মহাত্বনঃ কপা ক'রে আপনি দীনের 

কুটিরে অতিথি হয়েছেন। কিন্ত আমার দুর্ভাগ্য এতক্ষণ আপনাকে 

বসিয়ে রাখতে হলো । আমায় মাঞ্জনা করুন । আজ এখানেই অন্ন 
গ্রহণ ক'রে আমাদের কৃতার্থ করুন ।” 

“আচার্য্য, আপনি ব্যস্ত হবেন না । আমি ইচ্ছে করেই এতক্ষণ 

অপেক্ষা করছি। আপনার কন্যা এখানে যে অলৌকিক কাণ্ড দেখালো. 
আশ্চর্য্য হয়ে সেই কথাই শুধু ভাবছি । এর রহস্ত দয়া ক'রে আমায় 

বলুন ।” 
সত্রীর কাছে সব কথা শুনিয়! নিয়া ব্রাহ্মণ সহান্তে বলিয়া উঠিলেন, 

“মহাত্মন্, এতো৷ অতি সহজ কথা । সত্যকার অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ যে হয়, 

তার গৃহে অগ্নি যে এমনি সহজভাবেই মন্ত্র সাহায্যে ভুলে উঠে। 
এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই |” 

“কিস্ত আমি কেবল ভাবছি» এই বালিকা কি ক'রে অগ্নিকে এমন 

বশে এনেছে |” 

“এ শক্তি আমরা অর্জন করেছি পুরুষানুব্রমে, আর দেবপুজা 
অতিথি-সেবাতেই ত। নিয়োগ করছি । তাই এ শক্তির ক্ষয় কখনো 

হয় না। আপনাদের সমতল ভূমে এ অগ্নি আবাহনের বিদ্যা একবার 
শিখলে লোকে তখনি তা নিজ স্বার্থের জন্য ব্যবহার করে । ফলে শক্তি 

তার! হারিয়ে ফেলে! বাবা, বেদমন্ত্রের শক্তি আবহমানকাল ধনে 

অব্যাহতই রয়েছে । শুধু মানুষ নিজে গেছে বদলে, তাই তো সে একে 
অস্বাভাবিক মনে করে । এ সব কথা যাক । আপনি এবার দয়া ক'রে, 

হাত পা ধুয়ে ভোজনে বসুন । সন্ন্যাসী অতিথি অভুভ্ত থাকতে তো 
আমরা খেতে পারিনে |” 

“নাঃ বাবা, আমি অপরের তৈরী অন্ন গ্রহণ করিনে 1” 

“বেশ তো, অগ্নি শুদ্ধ করে আপনি এ অন্ন ভোজন করুন| তা 

হলে তো আর আপত্তির কারণ থাকতে পারে না।” 
২৪৪ 



যোগী ব্রিপুরলিজ 

ব্রাহ্মণপত্বী তখনি অন্ন ব্যঞ্জন নিয়া আসিলেন। পানপাত্র হইতে 
এক অঞ্জলি জল নিয়া ব্রাহ্মণ মাটিতে ছিটাইয়া দিলেন, অক্ফুটত্বরে 
উচ্চারণ করিলেন অগ্নির আবাহন মন্ত্র । সঙ্গে সঙ্গে মৃত্তিকা হইতে 

দপ, করিয়া জলিয়া উঠিল নীলাভ অগ্রিশিখা । এই অগ্মিতে আহার্য্য- 
পূর্ণ থালাটি তুলিয়া ধরিলে ধীরে ধীরে উহা গরম হইয়া উঠিল। 
একি অদ্ভুত দৃশ্য ! ত্রিপুরলিঙ্গের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সানন্দে 
এ অন্ন-ব্যঞ্জন তিনি পরিতোষ সহকারে আহার করিলেন । 

খাওয়! দাওয়ার পর উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আলাপ পরিচয়াদি 
হইল | ব্রিপুরলিঙ্গকে সঙ্গে নিয়া ব্রাহ্মণ তাহার পাঠকক্ষে ঢুকিলেন, 
পেটিকা হইতে বাহির করিলেন বহু দুষ্প্রাপ্য শাস্তরগ্রন্থ । তন্ত্র ও 
জ্যোতিষীর অমূল্য সংগ্রহ এখানে রহিয়াছে । এ সব গ্রন্থের তত্বরাজী 
ব্রাহ্মণের অধিগত | ইহাদের প্রয়োগেও তিনি পারঙ্গম | 

ত্রিপুরলিঙ্গের দিকে চাহিয়া ব্রা্ষণ সম্সেহে কহিলেন, “বাবা, 

তোমার হয়ত নিগুঢ় বিদ্া শেখবার কৌতৃহল জেগেছে গুরুকৃপায় 
অনেক কিছু আমার আয়ত্তাধীন । আমি তোমায় শেখাতেও পারি । 

কিন্ত এক সর্তে। এখানে তোমায় স্থায়ীভাবে বাস করতে হবে। 

আমি বলি কি, তুমি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ কর, এখানেই থেকে 
যাও। ঘে সব অলৌকিক শক্তি আমি অর্জন করেছি, তা তোমার 

ভতর সঞ্চারিত করে দেবো । এই যে গ্রন্থরাজী দেখছে, এসব 

নাজকাল দুষ্প্রাপ্য ৷ এই গ্রন্থভাগ্ডারও আমি তোমায় দিয়ে যাবো” 

বিবাহ? এ ব্রাক্ষণ বলে কি? ব্রিপুরলিক্ষের কৌতৃহল ও 

ঠপ্তবিদ্ধা আহরণের ইচ্ছা মুহুর্তে অন্তহিত হইল। নিজ জীবনের 
দেশ্য, মুক্তি কামনায় তাহার সর্ধন্ষপণ, শক্তিধর মহাত্মাদের অযাচিত 
'পা, নিজের সাধননিষ্ঠা, সব কিছু অকপটে ব্রাহ্মণের কাছে তিনি 

ববৃত করিলেন । 
সব শুনিয়া ব্রাঙ্মণ কহিলেন, “ন! বাবাঃ তা হলে তোমায় এখানে 

নাটকে রেখে আমি অধর্ম্মে পতিত হতে চাইনে। কন্যার বিবাহের ষে 
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প্রস্তাব আমি করেছি, তা মোহগ্রন্ত হয়েই করেছি । আমায় তুমি মাপ 
ক'র। তোমার সাধন জীবনে গুরুকৃপা ফলিত হয়ে উঠুক, অভীষ্ট 
তোমার সিদ্ধ হোক । তবে এখানে কিছুদিন যদি থাকো, কয়েকটি 

নিগুঢ় বিদ্ভা আমি তোমায় শিখিয়ে দেবো |” 

এই শক্তিধর ব্রাহ্মণের গৃহে কয়েক দিন অতিবাহিত করিয়া 

ব্রিপুরলিঙ্গ আবার যাত্রা শুরু করিলেন। 

দৃষ্টি তাহার এবার প্রসারিত হিমবস্তের চিরতুষারময় অঞ্চলের 
দিকে । রজতগিরিসন্নিভ অভ্রভেদী গিরিচুড়া সেখানে অপরূপ মহিমায় 
দণ্ডায়মান। ধ্যানমূত্তি মহেশ্বরের মৌন আহবান ত্রিপুরলিঙ্গের হৃদয়ে 
তরঙ্ষের পর তরঙ্গ তুলিয়া দেয়। দ্রুতপদে সম্মুেখেরদিকে তিনি 
আগাইয়া চলেন । 

এবার তিনি শিবভূমির অভিযাত্রী। কখনো পাহাড়ের চূড়ায় 
চুড়ায়, কখনো নির্ঝরিণীর তীরে, কখনো বা জংলা পাকদণ্ডির পথে 
আগাইয়া চলিয়ছেন। অন্তরে আকাজ্কা, যাত্রাপথে ভাগ্যক্রমে 

যদি কোন শক্তিধর যোগীর সাক্ষাৎ মিলে, তবে তাহার চরণতলে 

আশ্রয় নিবেন | সাধন জীবনকে করিবেন চরিতার্থ । 

সে দিন প্রত্যুষ হইতেই পর্ধ্যটন শুরু হইয়াছে । চড়াই উত্রাই 
অতিগ্রম করিয়৷ ত্রিপুরলিঙ্ষেব দেহ অবসন্ন । ক্ষুধা-তুঁষ্তায়ও কাতর 
কম হন নাই । কিন্তু এখানে এ সময়ে আহার্ধ্য বা পানীয় কি করিয়া 

মিলিবে? 

পথের ছুইধারে প্রস্তরাকীর্ণ রুক্ষ পাহাড়ের সারি, বন-জঙগল 

থাকিলে তবুও হয়তো ফলমূল কিছু জোটানো যাইত । কাছাকাছি 
কোথাও কোন লোকালয় বা সাধু মন্ন্যাসীর আশ্রম নাই। তবে আশ্রয় 
মিলিবার সম্ভাবনা কই? বহু নিয়ে তিন চার মাইল দূরে এক পার্বত্য 
নদীর শীর্ণ রেখা লক্ষ্য করা যায়। কিন্ত দেহের যে অবস্থা, তাহাতে 
সেখানে নামিয়া গিয়া জঙ্গ সংগ্রহ করা একেবারে অসম্ভব | 
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গুরুর নাম ঘন ঘন স্মরণ করিতেছেন ত্রিপুরলিঙ্গ । অবসন্ন দেহকে 

টানিয়া নিয়া কোনমতে পথ চলিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ কাণে পশিল 
অপরিচিত কণ্ুম্বর। 

“বেটা ত্রিপুরলিঙ্গ, এ পথ দিয়ে কোথায় তুমি চলেছে? একটু 
অপেক্ষা ক'রো । আমি নীচে নেমে আসছি ।” --পাহাডের কোলে 

টাড়াইয়া জটাজুটমপ্তিত এক বর্যাঁয়ান যোগী উদাত্ত স্বরে তাহাকে 
ডাকিয়া কহিলেন। 

মহাত্বা সম্মুখে আসিয়! দাড়াইতেই ত্রিপুরলিঙ্গের চোখে মুখে 
ফুটিয়া উঠিল অপার বিম্ময়। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ইহাকে 

কোনদিন দর্শন করিয়াছেন বলিয়া তত মনে পড়ে না । তবে কি করিয়া 

ইনি তাহার নাম জানিলেন? কেনই বা এ সময়ে মোগীবরের 

আবির্ভাব? সঙ্কট ত্রাণের জন্য ? 
প্রসনোজ্জল হাসি ছড়াইয়! যোগী কহিলেন, “বৎস, আমিই তোমায় 

ডেকেছি। ডেকেছি তার কারণও আছে । তুমি যে আমার দর্শন 
লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলে 1” | 

“সে কি! দর্শন করতে চেয়েছি-_-আপনাকে ?” অস্ুটস্বরে বলিয়া 

উঠেন ত্রিপুরলিঙ্গ ) 

“হ্যা, বস ঠিক তাই । তোমার অন্তস্তলে তীব্র আকাজ্ষ! উদ্গত 

হয়েছে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য । তবে তা তোমার সচেতন মনের 

কাছে ধর! পড়েনি । আচ্ছা, বলতো, এ অনির্দেশ্য যাত্রায় কেন তুমি 

বেরিয়েছো? দিনের পর দিন হিমালয়ের দূর ছুর্গম প্রদেশে কেনই বা 
এগিয়ে চলেছে! ? এখনো তা তোমার কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়নি । 

আসলে এই অভিযাত্রার পেছনে রয়েছে তোমার পুর্ববজন্মের সংস্কার | 
আর রয়েছে এক গুঢ় এঁশী ইঙ্গিত। পরে এ কথ! বুঝতে পারবে 1” 

সম্মোহিতের মত ত্রিপুরলিঙ্জজী তাহার চরণে পতিত হইলেন, 
নিবেদন করিলেন সম্রদ্ধ প্রণাম । 

যোগী কহিলেন, “বৎস, তোমার পরিচয় আমি সবই জানি । আমি 
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কে, তা জানতে উৎসুক হয়েছে! ? শোন তবে । আমার লৌকিক 
পরিচয় বলতে কিছু নেই। অপর যে পরিচয় আছে তা ক্রমশঃ তুমি 
উপলব্ধি করতে পারবে । তবে আমার একটা ডাক নাম আছে বৈ কি। 
এ অঞ্চলে সবাই আমায় বলে- লামান্বামী |” 

ব্রিপুরলিলের হৃদয়ে জাগিয়৷ উঠিয়াছে এক অনাস্বাদিতপূর্ক 
রসযন্নভৃতি । অন্তরাত্বা হইতে কে যেন বার ডাকিয়া কহিতেছে, 
“ওরে, এ মহাত্না যে তোর এক সত্যকার আপন জন । এরই 

পরমাশ্রয় তুই গ্রহণ কর্।” 
নাশ্রুনয়নে তিনি নিবেদন করিলেন, “প্রভু, আমি নিতানু 

অসহায়-__শিক্ষাপ্তরুর সঙ্গচ্যুত হবার পর নোঙরহীন নৌকার মত্ত 

ভেসে বেড়াচ্ছিলাম । এবার কৃতসঙ্কল্প হয়ে এই শিবভূমিতে এসেছি__ 

হয় সিদ্ধিলাভ করবো, নতুবা ক'রবো শরীরপাত |” 
“বৎস, তুমি ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর । আগে খেয়ে দেয়ে সুস্থ হও। 

বিশ্রাম ক'র ৷ বিস্তারিত কথা পরে হবে । এসো, নিকটেই আমার 

আবাস স্থান ।” 

যোগী পথ দেখাইয়া চলিলেন। উভয়ে উপনীত হইলেন পর্ববত- 

শঙ্গের পশ্চাৎদিকে এক প্রস্তর-গুহায় । 
গুহার কাছে আসিয়া দাড়াইতেই ত্রিপুরলিঙ্গের বিস্ময়ের অবধি 

রহিলনা । দেখিলেন অদূরে পিম ভূমিতে এসারিত রহিয়াছে তরুরাজ: 
শৌভিত এক শ্বামল ক্ষেত্র । আর তাহার পাশ দিয়া কুলুকুলু নাছ 

বহিয়া চলিয়াছে একটি পার্ধত্য ঝরণা । চারিদিকে অভ্রভেদী রুক্ষ 
পর্ধতশৃঙ্গের বেষ্টনী । মধ্যস্থলে বিরাজিত সবুজ তৃণলতামণ্ডিত নুরময 
বনভূমি । এ দৃশ্য সত্যই অভাবনীয় 

যোগীবর স্মিতহাস্তে কহিলেন, “বৎস, এমনতর বু শ্যামল ভূমি 
লোকচদ্ষুর অন্তরালে রয়ে গিয়েছে । হিমালয়ের ভাজে ভাতে, অভি 

দুর্গম স্থানে এগুলো লুকোনো । সমতলের মাগ্য তে! দারের কথা, 

অনেক পব্ধতচারীও কোন সন্ধান জানে না।» 
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ত্রিপুরলিঙ্কে বিশ্রাম করিতে বলিয়া যোগীবর এ বনে প্রবেশ 
করিলেন । ফিরিয়া আসিলে দেখা গেল, হাতে রহিয়াছে এক ভড় 

স্থপেয় জল এবং ছুইটি পর ফল। 
ফল দুইটি ভোজন করার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরলিঙ্গের শ্রান্তি ও 

অবসন্নতা দূর হইয়া গেল । 

“বৎস, এখন কিছুকাল তোমার বিশ্রাম প্রয়োজন । আমি একটু 
কাধ্যাত্তরে যাচ্ছি, ফিরে এসে তোমায় ডাকবো ।”--বলিয়া মহাত্মা 

অন্তহিত হইলেন । 

এক সুবৃহৎ পাষাণবেদীর উপর দেহ প্রসারিত করিয়া ত্রিপুরলিঙ্ষ 

অল্পক্ষণের মধ্যে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। 

নিদ্রা ভাঙ্গিতেই দেখিলেন এক অপরূপ দৃশ্য । যোগীবর গুহার 
কোণে পল্মাসনে বসিয়া আছেন । ধুনীর আগুনের আভায় গৌরদেহ 
হইয়াছে কাঞ্চনাভ | আয়ত নয়ন ছুটি জল্ জল্ করিতেছে । 

যোগীবর তাহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন । গস্ভীর স্বরে 

কহিলেন, “ত্রিপুরলিঙ্গ, তোমায় এখানে ছু" এক বৎসর অবস্থান করতে 

হবে। আমি তোমায় যোগ সাধনার নিগৃঢ় ক্রিয়াদি শিক্ষা দেবো। 

কিস্ত বৎস, তার আগে তোমার অস্তস্তল থেকে অপসারিত করতে 

হবে যোগবিভূতি বা সিদ্ধাই অর্জনের আকাজ্গা । মনে রেখো 
এ আকাজ্ষা হচ্ছে সাধন-পথের বড় অন্তরায় । নিক্ক্রিয় নিবিবকল্প 

নিরঞ্জন যে পরমাত্মা, তার দ্রকেই নিবদ্ধ রাখবে একাগ্র দৃষ্টি । যে 

সাধন এখানে পাবে ত! অভ্যাম করবে অনন্যকর্ম] হয়ে । আশীর্বাদ 

করি, তুমি জয়যুক্ত হও ।” 
মহাক্মার চরণে প্রণিপাত জানাইয় ত্রিপুরলিঙ্গ তাহার কাছে 

আত্মসমর্পণ করেন। এখন হইতে কঠোর যোগসাধনার মধ্য দিয়া 
তাহার অধ্যাত্বজীবন আগাইয়া চলে । 

দেড় বৎসর এ পাহাড়ে তিন অতিবাহিত করেন, 'যোগীবরের'_ 

আশীব্বাদে হন আপ্তকাম। 
২৪৯ 
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এখানকার সাধনায় যে চরম দিব্যান্ভৃতি তিনি লাভ করেন, সে 

প্রসঙ্গে ত্বামীজীর শিষ্য নরেশানন্দজী লিখিয়াছেন, “পাহাড়ের গায়ে 
এক বৃক্ষমূলে ত্রিপুরলিঙ্গ বসিয়া আছেন, ভাবতন্ময়তায় একেবারে 

মগ্র ক্রমে ক্রমে তাহার বাহাজ্ঞান লোপ পাইয়া গেল । এই ভাবে 

কতক্ষণ তিনি তিনি ছিলেন তাহা তাহার বোধ ছিলনা । কিন্তু যখন 

চেতনা ফিরিয়া আসিল তখন তিনি সমস্তই মধুময় বোধ করিতে 
পাগিলেন। কাহার মধুর স্পর্শে হৃদয়তন্ত্রী যেন সুমধুর তানে বাজিয়া 
উঠিল । মনের সকল রুদ্ধ দুয়ার খুলিয়া গেল-_তীাহার মনে হইতে 

লাগল জগৎটা যেন কি এক আনন্দে পূর্ণ ও চৈতন্থময় ৷ সে আনন্দের 
শেষ নাই-_বৃক্ষলতা, পাহাড় পর্ধত, আকাশ, বায়ু, জলস্থল 

সকলই যেন কি এক আনন্দে পূর্ণ-সে আনন্দের ছটায় চারিদিক 
উদ্তাসিত। কি এক অপুর্ব ও মধুর সুরতানসমন্বিত সঙ্গীত উত্থিত হইয়া 

অনস্তাভিমুখে কোথায় যেন ভায়া চলিয়াছে_তাহার আর শেষ 

নাই। ত্রিপুরলিঙ্গ অরে অন্নুভব করিলেন, গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি অনন্ত 
জ্যোতিষ্ষমণ্ডল কি এক মধুর উজ্জল প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া অমৃত 

আস্বাদনের জন্য অনস্তের পথে পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। তারপর “অব্যক্তং 
অচিস্ত্যং অনির্বচনীয়ং' অবস্থা । এইরূপ স্থির নিশ্ল নিস্পন্দভাবে 

বহুক্ষণ অতীত হইয়া গেল 1৮১ 

গুহায় ফিরিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে মহাত্া স্মিতহাস্ত্যে তাহাকে 

কহিলেন, “বৎস ত্রিপুরলিঙ্গ, তোমার সাধনার সাফল্যে আমি মহা! 

আনন্দিত হয়েছি । যে দিব্য অনুভূতির স্বাদ আজ গ্রহণ করলে, খুব 
কম সাধকই এত শীঘ্র তার অধিকারী হয়। পরমাত্া তোমার প্রতি 

নুপ্রসন্ন । তোমার অভীষ্ট অনেকাংশে সিদ্ধ হয়েছে । এবার তুমি 
সমতলভূমিতে নেমে যাও। সেখানে গিয়ে নিদ্ধারিত এঁশী কর্ম 
উদযাপন ক'র | আস্তরিক আশীব্বাদ জানাই, অচিরে তোমার পরম- 
প্রাপ্তি ঘটুকু। ব্রহ্মলাভ হোক্।” 

১ ত্বামীর্জীর কথ! £ নরেশানন্দ সরম্বতী ; পৃঃ ৪৪-৫। 
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কয়েক দিন অতিবাহিত হইবার পর এ পর্ধবতগুহায় এক বর্ষীয়ান 
বিশিষ্ট যোগীর আগমন ঘটে । ইহার নাম প্রজ্ঞানন্দ স্বামী । মহাত্মা 
নিকট হইতে নিগুট় যোগসাধনা ইনি গ্রহণ করিয়াছেন, দীর্ঘদিন তাহা 
অভ্যাস করিয়াও চলিয়াছেন। সাধারণতঃ হিমালয়ের নিম্নভূমিতে 
নাতিশীতোষ অঞ্চলেই প্রজ্ঞানন্দ অবস্থান করেন । কিস্তু মাঝে মাঝে 

তাহাকে এই পব্বতশীর্ষে উঠিয়া আসিতে হয়। মহাত্ার কাছে উচ্চতর 
যোগক্রিয়ার নির্দেশাদি নিয়া আবার ন্বস্থানে ফিরিয়া যান । 

ত্রিপুরলিঙ্গের সহিত মহাত্মা তাহার এই কৃতী শিষ্তের পরিচয় 
সাধন করিয়া দিলেন । কহিলেন, “বৎস ত্রিপুরলিঙ্গ, তুমি ব্বনামধন্যা 

যোগী ভ্রেলঙ্গ মহারাজের কাছে দীন্ষণ পেয়েছে! । যোগসাধনার নানা 

স্তর ক্রমান্বয়ে অতিক্রম করে চলেছে । যোগীদের শক্তি-বিভূতির সাথে 
তোমার কিছুটা চাক্ষুষ পরিচয় থাকা দরকার । প্রজ্ঞানন্দ এ বিষয়ে 

তোমায় সাহায্য করতে পারবে ।” 

নরেশানন্দ সরত্বতী লিখিয়াছেন-_“লামান্বামী প্রজ্ঞানন্দকে কি 

ইঙ্গিত করিলেন । সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্ঞানন্দ শৃক্ম শরীরে ভ্রমণ ও পরকায়া 

প্রবেশ প্রণালীর নিয়ম ও যৌগিক ক্রিয়াপদ্ধতিগুলি ত্রিপুরলিঙ্গকে 

যথাযথ দেখাইয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া তিনি বেশ উপলদ্ধি করিলেন, 
যোগীগণের পক্ষে শুল্মদেহে গমনাগমন, পরকায়া প্রবেশ বা যে কোনও 

তত্ব অবলম্বন করিয়! বহুদিন, এমন কি গ্রলয়কাল পর্য্যন্ত, সংক্কারময় 

দেহ রাখ! সম্ভব হয়। ভ্রিপুরলিঙ্গের অষ্টাঙ্ন যোগ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও 

সত্যস্বল্ল সম্পর্কে জ্ঞান থাকায় তত্বগুলি অনুধাবন বা আয়ত্ত করিতে 

বিলম্ব হইল না।” 
পরমানন্দে আরা কিছুদিন এখানে অবস্থান করার পর মহাত্মা 

লামাস্বামীর কাছে ত্রিপুরলিঙ্গ বিদায় গ্রহণ করিলেন ! এবার তাহার 
পরিব্রাজনের লক্ষ্যস্থল- পূর্ব ভারতের তীর্থসমূহ 

হিমালয়ের বনপথ দিয়া ত্রিপুরলিঙ্গ অগ্রসর হইয়া চলেন। পথে 
১ 
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নেপালের পশুপতিনাথে কিছুদিন অবস্থানের পর সিকিম ভুটান হইয়া 
পদার্পণ করেন আসামে । 

এখানে কামাখ্যা ও পরশুরামকুণ্ড দর্শন করিয়া উপস্থিত হন 
জরয়ন্তীয়৷ পাহাড়ে । পাহাড়ের কোলে, গহন বনের অভ্যন্তরে চোখে 

পড়িল এক প্রাচীন শিব মন্দির | খরবেগে পাশ দিয়া বহিয়া চলিয়াছে 

এক পার্বত্য ঝরণা ৷ এখানকার নির্জনতা, প্রাকৃতিক শোভা ও পবিত্র 

পরিবেশ দেখিয়া ব্রিপুরলিঙ্গ মুগ্ধ হইলেন। স্থির করিলেন, এই মন্দিরে 
কিছুকাল ধ্যান ভজনে কাটাইবেন। 

মন্দিরের বারান্দায় সবেমাত্র আসন পাতিয়া বসিয়াছেন, এমন 

সময় নিকটস্থ গ্রামের একটি লোক সেখানে আসিয়৷ উপস্থিত। আজ 

তাহার মানৎ ছিল, তাই. শিবের মাথায় এক ভশড় দ্ধ চড়াইতে 

আসিয়াছে । কাজকর্ম শেষ হইয়া যায়। লোকটি ত্রিপুরলিঙ্গের চরণে 
প্রণতি জানাইয়া প্রশ্ন করে, “সাধুবাবা বুঝি আজই এসেছেন 
এ মন্দিরে? সন্ধ্যে হয়ে আসছে । এবার তাড়াতাড়ি চলুন আমাদের 

গায়ে । সেখানেই আপনার সেবার বন্দোবস্ত করা যাবে 1” 

“তাতো হয় না ভাই । কিছুদিন এখানে থাকব বলেই ভেবেছি ।” 
_ ত্রিপুরলিঙ্গ উত্তর দেন । 

বিস্ময়ে লোকটির ময়ন বিস্ফারিত হইয়া উঠে! মন্তব্য করে, 

“বাবা, এ মন্দিরে আজ অবধি কেউ বাত্রিবাস কবতে পারেনি । নিজের 

মঙ্গল চান তো, আক্তই এ জায়গা ত্যাগ ক'রে যান । অনেক সাধুই এ 
মন্দিরে প্রাণ হারি/য়ছেন ।” 

সহান্তে ত্রিপুরলিঙ্গ জানাইয়া দেন, যে সঙ্কল্প তিনি করিয়াছেন, 
তাহা সিদ্ধ না হওয়া অবধি এই দেবস্থান হইতে এক পা নড়িবার 

ইচ্ছা তাহার নাই । 
“দেখছি, এ বিদেশী সাধুর মৃত্যু আজ ঘনিয়ে এসেছে ।”-_ আপন 

মনে বক্ বক্ করিতে করিতে লোকটি বনপথ ধরিয়া গ্রামের দিকে 
অদৃশ্য হইয়া যায়। 
২৫২. 
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রাত্রি ক্রমে গভীর হয়, বনভূমি এক সুগম্ভীর নিস্তবাতায় ভরিয়া 
উঠে। মন্দিরের অন্তঃপ্রকোষ্টে প্রবেশ করিয়া ত্রিপুরলিঙ্গ শিবের 
আরাধনায় উপবিষ্ট হন। ডুবিয়া যান ধ্যানের গভীরে । 

বাহজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে দেখেন এক অলৌকিক দৃশ্য ! সারা 
গর্ভমন্দির শুভ্র জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। জটাজুটসনদ্িত, 

তেজঃপুঞ্তকায় এক দিব্য পুরুষ তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান । নয়নদ্বয় 
অগ্নিগোলকের মত জলিতেছে. আর নিম্পলক দৃষ্টিতে ত্রিপুরলিঙ্গের 
দিকে তিনি চাহিয়া আছেন । 

সাহস সঞ্চয় করিয়া ত্রিপুরলিঙ্গ নিবেদন করিলেন, “প্রভু, আমি 

পরিব্রাজক সন্ন্যাসী । এই মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করে শিবারোধনায় 

রত হয়েছিলাম । আমার পরম সৌভাগ্য, আপনার দর্শম এখানে 

পেলাম । কৃপা করে বলুন, আপনি কে ?” 

গম্ভীর ব্বরে দিব্য পুরুষ উত্তর দেন, “বৎস, আমার পরিচয় শুনে 
তোমার কোন লাভ নেই । তা এখন থাক । আজ আমি আবিড়তি 

হয়েছি তোমারই মঙ্গলার্থী হয়ে । তোমার পরিচয় আমি জানি, 
তোমার গুরুদেবের কথাও অবগত আছি । বৎস, আমি আদিষ্ট হয়েছি 

তোমায় একটি সাধন নির্দেশ দেবার জন্য । তুমি তা গ্রহণ ক'রে 
পরমপ্রাপ্তির পথে এগিয়ে যাও । হ্যা, আর একটা কথা । কাল 

প্রত্যুষেই তুমি এই নন্দির ত্যাগ করবে । এতে অন্যথা না হয় ।” 

ব্রিপুরলিজকে নিগুঢ় সাধনতত্ব দান করিয়া দিব্যপুরুষ মুহূর্তমধো 

সেখান হইতে অন্তদ্ধীন করিলেন। ত্রিপুরলিঙ্গ এই দিব্যপুরুষের 
পরিচয় উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ৷ উত্তরকালে এই প্রসঙ্গে 

তিনি বলিতেন__“এ সব দিব্যপুরুষ সাধকদের হিতের জন্যই তপঃসিদ্ধ 
তীর্থে আবির্ভূত হন |? 

পরদিনই ব্রিপুরলিঙ্গ এই মন্দির ত্যাগ করিয়া যান। তারপর 

জয়স্তীয়া পাহাড় হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে তিনি যাত্রা করেন 

ংলাদেশ অভিমুখে |. 
৩ 
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এখন হইতে ঢাকা নগরীই হয় ষোগী ত্রিপুরলিঙ্গের লীলাভূমি । 
শহরের উপান্তে বেগুনবাড়ী নামক গ্রাম । এই গ্রামেরই গী খঁষিয়! 
আগাইয়া চলিয়াছে গহন বনাঞ্চল । শাল পলাশ আম জামের অগণিত 
বৃক্ষ ছড়ানো চারিদিকে । লাল মটি আর কীাকরের সাথে জড়াইয়া 
আছে অজক্র সবুজ ঝোপঝাঁড়। নিভৃত তপস্যার উপযোগী এ স্থান 
ত্রিপুরলিঙ্গের বড় ভাল লাগিল । স্থির করিলেন, কিছুদিন এখানে 

অতিবাহিত করিবেন । 

সন্মুখস্থ এক বটবৃক্ষের নীচে তিনি আসন বিছাইয়া বসিলেন, 

ধুনী প্রজ্জলিত করার অনতিকাল মধ্যেই হইলেন ধ্যানস্থ । তারপর 

বাহ্জ্ঞান রহিলনা! । 

কয়েক ঘণ্টা অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে । হঠাৎ অদূরে বনমধ্যে 
শোনা গেল তুমুল সোরগোল । নয়ন উন্মীলন করিতেই ত্রিপুরলিগ 
দেখিলেন এক অত্যাশ্চর্ধ্য দৃন্ঠ ! “তাহার পাশে, কয়েক হাত দূরেই 
একটি বৃহদাকার বাঘ নিশ্চিন্ত আরামে শয়ন করিয়া আছে । ত্রিপুরলিঙ্গ 
ঘেন তাহার এক অতি আপনার জন, তীহার সান্নিধ্যে থাকিয়৷ সে 

বিশ্রামম্ুখ উপভোগ করিতে চায় । 

একটু পরেই অদূরে উপস্থিত হয় হস্তীপৃষ্ঠে আরোহিত একদল 
শিকারী । সকলেরই হাতে দূর পাল্লার রাইফেল । ধ্যানাসনে উপবিষ্ট 
সাধু ও হিংআ ব্যাঘ্রের এই অপরুপ মিলন দৃশ্য দেখিয়া তাহারা তো 
একেবারে হতবাক্ । রী 

হাতার হাওদায় উপবিষ্ট আছেন এক সুদর্শন মধ্যবয়স্ক পুরুষ । 
তাহারই ইঙ্গিতে শিকারীদলের কেহ এতক্ষণ ধাঘটিকে লক্ষ্য করিয়া 
গুলী ছুড়ে নাই। বিস্ময়বিস্ফষারিত নয়নে সকলেই তাকাইয়া 

আছেন | ভাবিতেছেন, এ হিং বাঘ কোন্ ইন্দ্রজাল বলে সাধুর 

কাছে পোষ মানিয়াছে? নিজের প্রতাপ ভুলিয়া কেন হইয়াছে শাস্ত ও 

নিষিবকার ? 

সকলেই চুপচাপ । কাহারো মুখে একটি কথাও সরিতেছে না 
২৫৪ 
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বনমধ্যে শিকারীদের তাড়া খাইবার পর বাঘটি এখানে চলিয়! আসে 
এতক্ষণ সাধুর সম্মুখে নিরিবিলিতে বেশ বিশ্রাম করিতেছিল। এবার 
জনসমাগমে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া বসে। তারপর হঠাৎ ত্রিপুরলিঙ্গের 
পিছন দিয়া বনাস্তরালে অদৃশ্য হইয়া যায় । 

শিকারী দলে এবার গুঞ্রনধ্বনি উঠিল । সুদর্শন পুরুষটি হস্তীপুষ্ঠ 
হইতে ভূমিতে অবতরণ করিলেন । ত্রিপুরলিঙ্গের কাছে আসিয়া 
জানাইলেন সশ্রদ্ধ সেলাম । কহিলেন, “সাধুজী, আপনি সত্যই ধন্থ্ ৷ 

খোদাতালার দোয়া আপনি পেয়েছেন । নইলে হিংত্র বাঘ আপনার 
কাছে এসে পোষা কুকুরের মত হয়ে যাবে কেন? কিস্তু, আপনি এই 
বিঙ্গন বনে কেন বসে আছেন ? চলুন শহরে, আমার গরীব-খানায় । 

সেখানে আপনার বসবাম ও ভোজনের সব ব্যবস্থা আমি সানন্দে 

ক'রে দেবো ৮ 

ত্রিপুরলিঙ্গের আনন স্মিত হাস্তে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। মৃছ্ত্যরে 

কহেন “আমায় আপনার গৃহে নিয়ে গিয়ে কি লাভ হবে, বলুম তো 1” 

“অ!মার কিসমৎ ভাল । আপনার মত কেরামৎসম্পন্ন মহাত্মার 

দর্শন পেয়েছি । এ কিসমৎ যে সবাইকে বেঁটে দিতে ইচ্ছে করছে । 

তাই' চাইছি, সবাই আপনার দর্শন পাকৃ।” 
“আপনি কেরামৎ অর্থাৎ যোগ বিভুতিকে এতো বড় করে দেখছেন 

কেন? বনের বাধ কেন তার হিংসা ভুলে গেল, তাই ভেবে আশ্চণ্য 

হচ্ছেন ? কিন্তু এতে। অতি সহজ কথা ৷ পরমাত্মার ধ্যানে আমি সদা 

তন্ময় থাকি, পরমাত্মা সারা বিশ্বে ওতপ্রোত, তাই বিশ্বের সব কিছুকেই 
আপন বলে ভালবাসি আত্তরিকভাবে । বাঘও তাই আমার অতি 

আপন-পরমাত্বায়। সে আমার কাছে এসে স্বাভাবিক প্রেমের 

আকর্ষণেই বাধা পড়েছিলো । এ অতি সহজ কথা, এতে ইন্দ্রজালের 
কিছু নেই 1” 

আগন্তক মৃদু হাসিলেন। কহিলেন, “সাধুজী, আমরা অজ্ঞ, তত্বের 
কথা কিছুই জানিনে । কিস্ত এটুকু অবশ্যই বুঝি-_-সব কিছুর ভেতর 

২৫৫. 
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আল্লাহু তালাকে দেখা, নিজের অহ্মিকাকে বিলুপ্ত করে দিয়ে সব 
কিছুকে আপন বলে উপলব্ধি করা ও ভাঙ্গবাসা, এতো সাধারণ 
মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় । শুধু সিদ্ধ পুরুষেরাই পারেন এট! |” 

একজন সঙ্গী আগাইয়া আসিয়া কহিলেন “সাধুজী, ইনি হচ্ছেন 
ঢাকার ব্বনামধছ্য নবাব, আবছুল গনি সাহেব । শুধু ধনী প্রতাপশালী 
জমিদারই নন, সৎ ও ধর্মনিষ্ঠ বলেও এ অঞ্চলে ইনি স্বপরিচিত। 
আপনি এঁর আতিথ্য গ্রহণ করলে, এ শহরের হিন্দু মুসলমান 
জনসাধারণ আপনার সামিধ্য পাষে, উপকৃত হবে । আপনি কৃপা ক'রে 
এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করুন ।” 

ত্রিপুরলিঙ্গ উত্তরে কহিলেন, “এ স্থানটি ধ্যান ভজনের পক্ষে বড 
উপযোগী । আমি এখানে আরো কয়েকটা দিন কাটিয়ে যেতে চাই । 
পরে আপনাদের এ অন্কুরোধ রাখবো! | 

ইহার কিছুদিন পরে গনিমিএা সাহেবের ব্যবস্থা অনুযায়ী 
ত্রিপুরলিঙ্গ কূরমীটোল৷ এবং শাহবাগে অবস্থান করেন। সে সময়ে 
অল্পদিনের মধ্যে গ্রামাঞ্চলের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ে 
'তিনি খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠেন? তাহার জীবনে যোগবিভূতির নানা, 
প্রকাশও ঘটিতে থাকে । 
দারিদ্র্য ও শোকতাপে জর্জপ শশী প্রায়ই তাহার কাছে ভীড় 

করিত । মাগিত আশীব্বাদ ও আশ্রয় । স্ুগৌর-নৃঠামতন্ন এ মহা ত্বাকে 
মুসলমান ভক্তেরা ডাকিত রঙ্গন-শাহ, ফকীর নামে । হিন্দুরা বলিত-- 
সিদ্ধাই ঠাকুর । 

ভক্তিনা নামে এক বৃদ্ধা হিন্দুস্থানী রমণী এ সময়ে ত্রিপুরলিলের 
মহা ভক্ত হইয়া পড়ে । প্রায়ই পে শাহবাগে তাহাকে দর্শন করিতে 
আসিত, ভিক্ষার জদ্ঠ আনিত ফলমুল। সদা নিষ্পৃহ ও নির্সিপ্ত 
ত্রিপুরলিঙ্গজী তাহার দেওয়া খান আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতেন । 

শহরের বাজারে ভক্তিমার একটি ক্ষুক্র ডালের দোকান ছিল।' 
বৃদ্ধার একান্ত অুয়োখ এড়াইতে না পারিয় ব্রিপুরলিঙ্গজী সে-বার 
২৬ 
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এদোকানে আসিয়া অবস্থান করিতে থাকেন । কিছু দিন চলে এই 

নিভৃত বাস । দেখা যায়, দিন রাতের প্রায় সময়ই কম্বল মুড়ি দিয়া 
এই্ডালওয়ালীর দোকানে, চৌপাইর উপর তিনি শায়িত রহিয়াছেন । 
কতিপয় ঘনিষ্ঠ তক্ত ছাড়া অপর কেহ এই শক্তিধর মহাত্মাকে 
চিনিতনা, তাহার মাহাত্বযও জানিতনা । 

এ আত্মগোপনের পাল! বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই । অচিরে সি 

যোগীর বিভুতি ও কৃপার কাহিনী ছড়াইয়৷ পড়ে । 

বনগ্রামের আকুবাবু ছিলেন ঢাকার এক প্রাচীন জমিদার বংশের 

সম্তান। বিপুল বিত্ত বিষয়ের তিনি অধিকারী । এই সময়ে আকুবাবু 
মারাত্বক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন । সর্ধপ্রকার চিকিৎসাই চলিতে থাকে, 

কিস্ত কোন ফল হয় না । শেষটায় সঙ্কট চরমে উঠে, শহরের প্রবীণ 

চিকিৎসকেরাও হাল ছাড়িয়া দেন । 

এ অবস্থায় আকুবাবুর এক ভ্রাতা কি করিয়া ভ্রিপুরঙলিজজীর 
শক্তি বিভৃতির কথা অবগত হন। ডালওয়ালী ভক্তিনার দোকানে 
আসিয়া তিনি কাদিয়া পড়েন । বারবার মিনতি জানাইয়া চাছেন 

ভ্রাতার প্রাণভিক্ষা ৷ 

 ধাগিবরের হৃদয় করুণায় বিগলিত হয়। বলেন, “গ্যাখো শিবজীর 

কৃপায় সব কিছু সম্ভব হতে পারে । তিনি আশুতোষ, একটু স্ব 

স্ততিতেই হন মহা তুষ্ট । তোমরা শিবের ভজনা কর, বিদ্বপত্র তার 

গিয়ে চাও | 

আকুবাবুর- ভ্রাতা এবার চরণ ধরিয়া পড়েন। অশ্রুসজল চক্ষে 

বলেন, “মহারাজ, আমর! হীনবুদ্ধি বিষয়ী । আমাদের ভজনে কোন 

কাজ উর থেকে কপাবারি কখনোই ঝারবেনা। 

"&বিস্ত্ু, বেটা, আমি কি করতে পারি ?” 

'দ্জপনি মবপারেন, মহারাজ । আপনি হচ্ছেন যোগসিন, শিবকলপ 

মহাপুরুষ |. ঈশরীয় কপ! আপনার মত শক্তিধর মহাপুরুষেরাই: শুধু, 
বা; সর) ১৭ ৩) 
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নামাতে পারেন । আমরা জীবস্ত শিবরূপে আপনাকে কাছে পেয়েছি, 
আপনার কাছেই কৃপভিক্ষা চাইছি। এ কৃপা না পেলে আমি এখান 
থেকে নড়বো না 1” 

যোগীবর তাহার আসন হইতে উথ্িত হন । কমগুলুর জলের মধ্যে 
তিনটি বিশ্বপত্র ডুবাইয়! নিয়া আর্ত ভক্তকে কহেন, “যাও, এখনি এ 
পত্র তিনটি বেটে, তিনবান রোগীকে খাইয়ে দাও । আর শিয়রে বস 

শোনাও শিবস্তরতি। ভয় নেই, সে সুস্থ হয়ে উঠবে ।” 

আকুবাবূর প্রাণ বক্ষা হয়, শুধু তাহাই নয়, পুনরায় হৃতন্বাস্থ্- 
প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘদিণ কর্মক্ষমও থাকেন । 

রোগমুক্তির পর হইতে আকুবাবু ত্রিপুরলিঙ্গজীর মহা ভক্ত হইয় 
উঠেন। তাহার করাতিটোলার বিস্তুত বাগিচায়, শহরের অন্যান 

ভত্তের সহযোগিতায় যোগীবরের জঙ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এক মনোরম 
আশ্রম । 

স্বামী ত্রিপুরলিঙ্গীর আল্তানা-_তাই এ আশ্রমের নাম দেওয 
হয়, ব্বামীবাগ । পরবর্তীকালে সমগ্র পল্লাটিই স্বামীবগ নামে পরিচিত 
হইয়া উঠে । এই সময় হইতে ঢাকার স্বামীজী বলিতে জ্নসাধানণ 
ত্রিপুরলিঙ্গ মহারাজকেই বুঝিত। 

এবার হইতে শুরু হয় আচাধ্য জীবন । ধনী দরিদ্রেঃ পণ্ডিত মুখ" 

সকলেই দলে দলে আসিতে থাকে তাহার সমীপে । কেহ আসে শোক- 

তাপ ছুর্দ্েব নিবারণের জম্য, কেহ বা আসে অধ্যাত্মজীবনের জিজ্ঞাস 

নিয়া । কৃপালু খ্বামীক্জীর যেগশক্তি, বিদ্যাবত্তা ও স্সেহপ্রেম সদাই 

নিয়োজিত থাকে ছুঃখীর ছুঃখ মোচনে, আর্তের ত্রাণকর্নে । স্বামীবাগ 

আশ্রম ভক্তসমাগমে সরগরম হইয়া উঠে । 

সে-বার এক ভক্ত ত্রিপুরলিজজীকে প্রশ্ন করেন, “মহারাজ, 
আপনি আমাদের কাছে আবিভূত হয়েছেন ভগবানের আশীষরপে । 
আমাদের আধ্যাত্মিক সমস্যার সমাধান আপনি করবেন, ঈশ্বরলাভের 

পথনির্দেশ দেবেন, এই হচ্ছে কাম্য । ফিস্ত আগনি এতো লোকের 
৯৪৮ 
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রোগ শোকের ভার নিয়ে ভীড় জমিয়ে বসেছেন কেন, তা কিন্ত আমি 
বুঝতে পারছিনে 1” 

স্বামীজী হাসিয়া বলেন, “বেটা, আমার গুরুদেবের আদেশ,_-যে 
ক'টা দিন এই শরীর থাকবে, সে কণ্টা দিন লোকমঙ্গলের কাজে যেন 
ব্যয় করি। কিন্ত আসল লোকমঙ্গল হচ্ছে ভবরোগের ব্যাধি সারানো । 

দেখছে! তো, সে ব্যাধির কথা নিয়ে শতকর। ছটো লোকও আসেনা 

--আসে রোগশোক আর মামলা-মকদ্দম! নিয়ে ।” 

“তবে আপনি এদের নিয়ে এতো ঝামেলা পোহাচ্ছেন কেন ?” 

“কেন, জানে? মানবীয় ছুঃখ দুর্দশা মোচনের ভেতর দিয়ে এর! 
আমার কাছে আসে । তারপর কারুর কারুর মনে হয়তো জেগে ওঠে 
ভববন্ধন মোচনের কথা । তাছাড়া, জানতো, এই শরীরট! শ্রীগুরুর 
আশীব্বাদপূত | তাই এ শরীরের সানিধ্যে মাঝে মাঝে এসে বাস 

করলে মঙ্গল তে! লোকের কিছুটা হয়ই ।” 

স্বামীজীর এই. কৃপালীলা, তাহার লোকমঙ্গলের এই কর্ম্মধার৷ 

ভক্তদের ব্যক্তিজীবনের গণ্ডী ছাড়াইয়া সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনেও বিস্তৃত 
হইতে দেখা যাইত। অথচ আপন সিদ্ধজীবনের নিভৃত মর্মকোষে 
তিনি সদ্বাই থাকিতেন নিলিপ্ত, উদাপীন । 

ভক্ত ও অন্নুরাগীদের প্রতি -কুপাপরবশ হইয়া তাহাদের রাজ- 

নৈতিক মুক্তি অন্দোলনেও ব্রিপুর্থলিঙ্গজজী পরোক্ষে কম সাহাষ্য 
করেন নাই । এ প্রসঙ্গে খ্যাতনামা বিপ্লবীনেতা শ্রীপ্রভুলচন্দ্র গাঙ্গুলী 
লিখিয়াছেন-_ 

“সমিতির, (বিপ্লবী) প্রধান সভ্য এবং ঢাকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
উকিল আনন্দ পাকড়াশী মহাশয় ছিলেন ্বামীজীর শিষ্য ্রমে ঢাকার 
অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক স্বামীজীর শিষ্ত হন। "পুলিন বাবু 
অনেক সময় স্বামীজীর সঙ্গে সমিতি বিষয়ে আলোচনা করতেন ও তার 
টানার ত্বামীজীর আশ্রম, ছিলি সঙগিতির, ডি প্রধান 

২ 
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আড্ড! এবং তিনি সমিতির কাজের নানা সুবিধা ক'রে দিয়েছিঙেন । 

আশ্রম এবং নিকটবর্তী জমিতে কয়েকবার আমাদের কৃত্রিম যুদ্ধের 
মহড়া হয়েছে । বৃটিশ সরকার খন সমিতি ধ্বংস করতে উদ্যত হয় 
এবং ধর পাকড় আরম্ভ ক'রে, তখনও তিনি ভীত হননি 1৮১ 

বলা বাহুল্য, এই ধরণের কাজে স্বামীজী প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে 

কখনো! জড়িত করেন নাই । অসহায় মানুষকে রোগশোক, দারিদ্র্য, 
তর্ট্দৈ হইতে রক্ষার জন্য তাহার করুণা যেমন নামিয়া আসিত, তেমনি 
বিদেশী শাসনের লাঞ্থনা ও অত্যাচার দমনেও দেখা যাইত তাহার 

সমর্থন ।* তিনি প্রায়ই বলিতেন--যে দাসত্ব মানুষের মনুস্যত্বকে পঙ্ঠু 

করিয়! দেয়, তাহার অবসান ঘটানো অবশ্য প্রয়োজন । 

বহিরঙ্গ জীবনের অন্তরালে সিদ্ধ যোগী সদাই থাকিতেন আপন 

তপস্যায় সমাহিত । আত্মিক জীবনের অস্তঃসলিলা ধারা নিরম্তয় 

সেখানে বহিয়! চলিত । অধিকারী সাধকের! তাহা হইতে সঞ্চয় করিয়া 
নিত প্রাণশক্তি । কেহ আসিত সাত্বিক সংস্কারজাত স্বাভাবিক টানে, 
কেহ বা আমিত অলৌকিক শক্তির আকর্ষণে । 

নারিন্দিয়ার পুরন্দর ঘোষের জীবনে এই মহাপুরুষের বিভূতিলীলা 
সে-বার অপুর রূপান্তর আনিয়া 1দিয়াছিল। ঘোষ মহাশয় ছিলেন 
এক ছুর্দাস্ত ধরণের মানুষ । ব্যবসায় কর্মে টাকা! রোজগার করিতেন 
প্রচুর, বিস্তবিষয়ও ছিল যথেষ্ট । ঘতমনি এই অর্থের অপব্যয়েও তিনি 
ছিলেন সিদ্ধহত্ত । এমন কোন পাপক্াধ্য বা অপরাধ ছিল না যাহা 

১ প্রবামী, বৈশাখ, ১৩৬৮-_বিপ্লবীর জীবন দর্শন--পৃঃ ৯৩-৯৪ 
২ শ্বাদেশিকত1 ও মুকি-আন্দোলনে অনুরূপ সহায়ত দান অন্তাষ্ঠ বিশিষ্ট 

যোগীদ্দের বেলায়ও দেখা গিয়াছে। ইহাদের যধ্যে আছেন আরবিচ্দের 
সাহায্যকারী যোগী গঞ্জোনাথ আশ্রমের ম্বাসী বর্দানন্ম ও ছাড়োডির 
সাখড়িক্লাবাবা, যতীন মুগ্রাজ্জীর আশীর্ধযাদক ভোঁলাগিরি হায়াত, সতীশ 
সুখোপাধ্যার়ের গরু বিজয়ক থোস্ধায়ী ইত্যাঁদি। 
বই 
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তা দ্বারা অনুষ্ঠিত হইত না। এই পাষণ্ডীর জীবনে হঠাৎ সেদিন 
পতিত হয় ব্রিপুরলিলজীর কপারশ্মি। 

কাজকর্ম্ম উপলক্ষে পুরন্দর ঘোষকে মাঝে মাঝে মেঘনা নদীর 
পথে যাতায়াত করিতে হয়। সেদিন বর্ষার রাতে নৌকাযোগে তিনি 
তৈরব-বাজারে চলিয়াছেন। হঠাৎ পথিমধ্যে শুরু হইল ঝড়ের তাণ্ডব । 
প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও মাঝিরা নৌকা বাঁচাইতে পারিল নাঃ নদীর 
মাঝখানে নিমজ্জিত হইয়া গেল। 

মাঝি মাল্লারা আগেই ঝাঁপ দিয়াছে । অগাধ জলে পুরন্দর ঘোষ 
ছিট্কিয়া পড়িলেন। শুরু হইল তাহার আত্মরক্ষার প্রাণপণ প্রয়াস। 
অন্ধকারে কোথায় সাতরাইয়া উঠিবেন ? কোন কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না, 
তীর কোন্দিকে বুঝিবার উপায় নাই । চারিদিকে কেবল ঢেউ আর 
ঢেউ । ঝটিকাতাড়িত হইয়া উন্মত্তের মত বারবার তাহা ছুট্টিয়া 
আসিতেছে, করিতেছে তাহাকে বিপধ্যস্ত। 

দেহ শ্রান্ত, অবসন্ন । এ অবস্থায় বেশীক্ষণ যুঝিয়া উঠা সম্ভব নয় । 
পুরন্দর বুঝিলেন, আজ আর প্রাণ বাঁচানো যাইবে না । ভগবানের 
নাম স্মরণ করিয়া নদ্দীবক্ষে হাত পা এলাইয়া দিলেন । 

মুহূর্তমধ্যে ঘটিল এক অলৌকিক কাণ্ড। চকিত দৃষ্টিতে পুরন্দর 
দেঁখিলেন, অদূরে নদীবক্ষে দণ্ডায়মান এক অনিন্দ্যকাস্তি, শিবকল্প 
পুরুষ । ব্যগ্রন্যরে তিনি কহিতেছেনঃ “ওরে, একেবারে যেন গা ছেড়ে 
দিস্নে, তলিয়ে যাবি । এগিয়ে যা, ছু পা সামনেই মাটি । সেখানে 
উঠে ঈ্াড়া। কোন ভয় নেই, আমি তো৷ রয়েছি 1” 

পুয়ন্দর নব বলে উজ্জীবিত ছইয়া উঠিলেন। সামনের দিকে একটু 
ঝুঁকিতেই পায়ে ঠেকিল মৃত্তিকা । তরঙ্গ-বিদ্ষুদ্ধ, অন্ধকারাচ্ছন্ন নদী- 
গর্ভে ডুবিবার ঠিক পুর্ব মৃহূর্তে কে দিল এই নির্দেশ 1 কোন্ দিব্যপুরুষ 
অলৌকিকভাবে হুইঙ্কেন আবির্ভূত ? কে তাহার এই প্রাণদাতা ? 

একটু স্থির হইজেই পুরদ্দর ঘোষের মনে পড়িল---এ মুত্তি তাহার 
পরিদ্রিত্ত ৷ ঢাকার ব্যামীবাগের যোগী অিপুয়লিঙ্গের সছিত এ খুত্তির 
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ভারতের সাধক 

সাদৃশ্য রহিয়াছে । তাহার নারিপ্দিয়া ভবনের দ্বিতল হইতে মাঝে 
মাঝে তিনি মহাতআ্মাকে যাতায়াত করিতে দেখিয়াছেন। লোকমুখে 
তাহার অজত্র খ্যাতিও শুনা আছে । কিন্তু সাধু সম্তদের প্রতি চিরদিনই 

নিজে বিরূপ । তাই আশ্রমে গিয়া যোগীবরকে কোনদিন দর্শন করেন 

নাই । এবার নিঃসন্দেহে বুঝিলেন, তিনি সত্যই এক যোগবিভূতিসম্পনন 
বিরাট মহাপুরুষ 

ঝড় জল থামিয়া গেল । বহুকষ্টে নদীমধ্যস্থ চড়া হইতে সীতরা ইয়া 
পুরন্দর ঘোষ তীরে উঠিলেন। 

ঢাকায় পৌছিয়াই সরাসরি চলিয়! গেলেন স্বামীজীর আশ্রমে । 
সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, “মহারাজ, আমি মহা! পাষণ্তী, 

নরাধম | তবু আমার ওপর আপনার কি অহেতুকী করুণা! সেদিন 
মেঘনার বুকে, ঝড় বাদলের মধ্যে আপনাকে চিনতে আমার ভুল 

হয়নি । আপনার আবির্ভাব আমি যে স্বচক্ষে দেখেছি ।” 

ত্রিপুরলিঙ্গ মুচকি হাসিলেন। মৃছ্ন্বরে কহিলেন, “বেটা, তুমি 

এতো! কাছে, এই নারিন্দায় রয়েছো, আর আমার সঙ্গে একটিবারও 

দেখা করছোনা ? সেই জন্তেই তো নিজে থেকে এগিযে গেলাম, 
ঝড়জলের ভেতরেই তোমার সাথে দেখা ক'রে এলাম ।৮ 

“মহারাজ, একটা কথা আমার ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না । আমার 
মত ছুর্ভাগার জীবন আপনি বাঁচালেন কেন ?” 

“হয়তো বড় কিছু সৌভাগ্য তোমার জীবনে আস্বে ব'লে 1” 
“কৃপা ক'রে সব খুলে বলুন ।? 

“শোন পুরন্দর | মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে তুমি আবার 
শ্যক্কারজনক জীবন যাপন করবে- পুতিগন্ধময় কুপে ডুবে থাকবে, 
এজন্য তোমায় বাচানো হয়নি । এর পেছনে গৃঢ় এঁশী উদ্দেশ্য রয়েছে । 
আমি ভারই সহায়কমাত্র |” | 

“সে উদ্দেশ্থাটি কি, তা একটু জানতে ইচচ্ছ হয়, মহারাজ 1৮ 
_ শ্তামার় ভেতরে প্রচ্ছন্ন রয়েছে প্রবল পীত্বিক সংস্কার--যা 
২ 



যোগী ত্রিপুরলিঙ্গ 

তোমার ভ্রান্ত, মায়াচ্ছন্ন, পাষণীী জীবনের নীচে চাপা পড়ে আছে। 

প্রাণে বেঁচে উঠেছো । এবার ভোগ আর ছুর্ভোগ দুই-ই ছেড়ে, শুরু 

কর ত্যাগের জীবন । বেটা, ঈশ্বরপ্রাপ্তির যোগ তোমার জীবনে 
রয়েছে, তা যে ফলতেই হবে ।” 

বাক্য তো নয়, চৈতন্যময় মন্ত্রবিশেষ । মহাপুরুষের কথা কয়টি 
পুরন্দর ঘোষের জীবনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে নূতন সুরবঙস্কার তুলিয়' 
দিল। সারা দেহ হইয়া উঠিল পুলকাঞ্চিত। ভাবাবেশে প্রমত্ত হইয়া 
তিনি টলিতে লাগিলেন । 

কিছুক্ষণ পরে, খানিকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া করজোড়ে কহিলেন, 
“মহারাজ, যে জীবনকে আপনি রক্ষা! করেছেন, তার উদ্ধারের ভারও 

আজ আপনাকে নিতে হবে । আর আমি ঘরে ফিরে যাচ্ছিনে | বিষয় 

আমার কাছে বিষ হয়ে গিয়েছে । আপনার আশ্রয়ে থেকে এবার 

শুরু করবে৷ প্রাণপাত সাধনা । আপনি আমায় দীক্ষা দিন 1৮ 

“তোমার জীবন আমি রক্ষা করেছি, উদ্দীপনাও জাগিয়ে তুলেছি। 
পরমাত্মার সে আদেশ আমার উপর ছিল-। কিস্তু বেটা, আমি তোমার 
গুরু নই । তিনি রয়েছেন তীর্থরাজ প্রয়াগধামে ৷ তুমি সেখানে গিয়ে 
তপস্যা কর, অভীষ্ট তোমার সিদ্ধ হবে ।” 

তীব্র বৈরাগ্যের অন্ল জুলিয়া উঠিয়াছে পুরম্দর ঘোষের জীবনে । 

স্বামীজীর এ কথা শুনার পর আর তিনি বিলম্ব করেন নাই। সেই 
রাজ্রেই গৃহ-পরিবার, বিত্ব-বিষয় সব কিছু অবলীলায় ত্যাগ করেন, 
উপনীত হন প্রয়াগধামে । সেখানে ত্রিপুরলিঙগজীর কথিত গুরুর দর্শন 

অল্পকাল মধ্যে মিলিয়! যায়। পরমপ্রাপ্তির সাধনায় তিনি ব্রতী হইয়া 

পড়েন । 
্রহ্মাবিদ্ মহাপুরুষদের সভ্যকার পরিচয় ও মাহাত্ম্য নির্ণীত হয় 

ব্রঙ্মজ্ঞদেরই ব্বীকৃতির মাধ্যমে । ব্রিপুরলিঙ্গজীর পরিচয়ও বহুতর সিদ্ধ 
মহাত্বার কথায় ও আচরণে উদ্ঘাটিত হইতে দেখা গিয়াছে । | 
'".সে-বার স্বাধীজী মহারাজের মাহাত্থ্যজ্ঞাপক এক মনোরম দৃষ্ঠপট 
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তারিতের সাধক 

উন্মোচিত হয় উত্তর ভারতের অগ্যতম শ্রেষ্ঠ যোগী, ভোলাগিরিজীয় 
” আগমনে । 

ত্রিপুরলিঙ্গভী কৃপাপরবশ হইয়া এক সময়ে তাহার, স্বামীবাগ 
আশ্রমে কয়েকটি অনাথা তরুণীকে আশ্রয় প্রদান করেন । তাছাড়া, 

যে সব মহিলাভক্ত এখানে নিয়ত আসেন তাহাদের সংখ্যাও নিতান্ত 

কম নয়। এজন্য একদল দুষ্ট লোক স্বামীজীর বিরুদ্ধে নানা কুৎসা 

রটনা করিতে থাকে । 

সেবার ভোলাগিরি মহারাজ হরিদ্বার হইতে ঢাকায় আ'সিয়াছেন । 

শহরে তাহার শিষ্য, ভক্ত ও গুণগ্রাহীর সংখ্যা প্রচুর । চারিদিকে 
এই যোগসিদ্ধ মহাপুরুষকে নিয়া হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছে । দর্শনপ্রাথথা 
জনতার আোত চলিয়াছে অবিরাম । 

কর্মবাত্ত গিরিজী সেদিন তাহার বিশিষ্ট শিষ্য, ডাঃ ঘূপেন বোসকে 

ডাকিয়া কহিলেন, “নপেন, এ শহরে এসে একবার যদি স্বামীবাগে 

না যাই, ত্রিপুরলিঙ্গ মহারাজকে দর্শন না করি, তা হলে বড় অন্যায় 
হাবে! কাঁল ভোরেই একবার যেতে চাই । তোমাকেও কিন্তু আমার 
সঙ্গে যেতে হবে ।” 

_ ভাঃ বৃপেন বোস শহরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সার্জন, জনসাধারণের মধ্যে 
তার প্রতাপ প্রতিপত্তি খুব । কিছুদিন আগে কোন কুচক্রী লোক 
তাছার কাছে স্বামীজী সম্পর্কে জঘন্য নিম্দাবাদ করিয়াছে । ডাঃ বোস 
ভিতরের ব্যাপার কিছুই জানেন না, কিন্ত লোরুটির কথায় কিছুটা 
প্রভাবিত হইয়। পড়িয়াছেন । আজকাল মাঝে মাঝে শ্বামীজী সম্পর্কে 
বিরাপ মস্তর্য. করেন। চরিত্র নিয়! কটাক্ষ করিতেও ছাড়েন না। 

স্বামীজীর আশ্রমে যাওয়ার জগ্ ডাঃ বোসের মোটেই ইচ্ছা নাই। 
কিস্ত কি করিষেন, টিন্িনারসাদাপ্গদারার গার 

যাইতে হইল ।.. 
 ভোলাগিরি রা পাছে রী আসছে সেখ 

9৪ 



যোগী বিপুরলিঙ্গ 

অতিথিকে সম্বর্ধনা জ্রাপন করিলেন । ছুই মহাপুরুষের মিলনে উত্থিত 
হইল দিব্য আনন্দের তরঙ্গ । 

সম্ভাষণ ও কুশল প্রশ্রের পর ধর্ম প্রসঙ্গের আলোচনা দি 

চলিল। অতঃপর ভোলাগিরি মহারাজ ডাঃ বোসের দিকে চকিতে 

একবার তাকাইয়া নিলেন । ইঙ্গিত করিলেন ব্রিপুরলিজজীকে সাষ্টাঙ্গ 
প্রণাম করার জন্য । 

ডাঃ বোস প্রণাম করিয়! উঠিয়াাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে গিরিমহারাজ 
সহান্তে স্বামীজীকে কহিলেন, “মহারাজ, আপ. এক দফে নাজা হো 
যাইয়ে তো 1” . 
সমবেত তক্ত ও শিষোরা তো অবাক । ব্রহ্মাবিদ্ ভোলাগিরিজীর 

মাথায় এ আবার কোন্ খেয়াল চাপিয়াছে? কে বুঝিবে তাহার 
এ অন্তত আবদারের তাতপর্য্য ? ্ 

“হা! হা, মহারাজ, অভি মণয় হুকুম মান্ রহা। হু" 1”-_বলিয়াই 
স্বামী ব্রিপুরলিঙ্গ পরনের বহিবর্ধাস ও কৌগীন খুলিয়া ফেলিলেন । 
সবর্ধ সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইল মহাপুরুষের উলঙ্গ মৃত্তি। 

_ ডাঃ ন্বপেন বোস সবিশ্ময়ে লক্ষ্য করিলেন, বিরাটকায় স্বামীজীর 

পুরুষা্গটি দেখিতে দেখিতে একেবারে সগ্োজাত শিশুর লিঙ্গের মত 
ক্ষুদ্র হইয়া গেল । 

এই আজ নরনরননারার রিনা 
আছেন । কাহারো মুখে কথা সরিতেছে না। আর এদিকে ডাঃ বোস 

মনে মনে আপনাকে দিতেছেন ধিক্কার | ছি ছি, এই শক্তিধর যোগীর 
চরিত্রের উপর কটাক্ষ করিয়া ফি মহা পাপই না করিয়াছেন ! 

ক্ষণপরেই “ত্রিপুরলিঙ্গ মহারাজ বালকের মত হো-ছে করিয়া 

হাসিয়া উঠিলেন। সে অট্রহাসির রবে সারা আশ্রম উচ্চকিত হইয়া 

উিল।. সঙ্গে সঙ্গে.ডাঃ বোসের দৃষ্টিগোচর হইল আর এক দৃতীন, 
খিশরয়কর দৃশ্া। ্বামীজীর পুরুষাটি এবার ধীরে ধীরে স্বাভাবিক 
আঁয়্নকে কয়েক গুণ ছাঁড়াইয় চলিয়৷ গেঙ্স।.' 

৬. 



ভারতের সাধক 

এবার বহিব্বাস পরিধান করিয়া ত্রিপুরলিঙ্গজী শান্ত হইয়া 
বনিলেন। ভোলাগিরি মহারাজ শিষ্বের দিকে হানিলেন অর্থপূর্ণ দৃষ্টি । 
তারপর কহিলেন, “ন্বপেন, অওর একদফে মহাত্বাজীকা প্রণাম দো । 

অভি হমলোগ ঘর চ'লে।” 

ডাঃ বোসের অন্তরে এবার জ্বলিয়| উঠিযাছে অন্ুশোচনার আগুন । 
ভাবিতেছেন, তিনি মহা পাষণ্তী। নতুবা এমন মহাপুরুষকে তিনি বৃথা 

কেন সন্দেহ করিবেন ? কম্পিত দেহে আবার তিনি লুটাইয়ী পড়িলেন 

স্বামীজীর চরণতলে । 

ফিরিবার পথে গাড়ীতে বসিয়া ভোলাগিরিজী শিষ্কে যাং 

বলিলেন তাহার মর্ম এই-_ছাাখো তোমরা নিতান্ত মুখ? অল্পবুদ্ধি । 
অতীন্দ্রিয় লোকের, স্বক্ম জগতের কোন তত্বই জানোনা । তবে সাধু- 

মহাপুরুষদের অন্তজ্জীবনের রহস্য ও তাদের মাহাত্্য কি ক'রে 
বুঝবে? তাদের শক্তি বিভূতির পরিমাপ *করার সামথ্যই বা 
তোমাদের মত অজ্ঞানদের কোথায়? বাহাদৃষ্টি দিয়ে কখনো সাধুদের 
বিচার করতে যেয়ো না। মনে রেখো, তাতে নিজের অকল্যাণই 

ডেকে আনা হয় ।” 

ভোলাগিরি ও ব্রিপুরলিঙ্ের এই নাটকীয় সাক্ষাৎ সেদিন শুধু 
নিন্দুক ও ভ্রাস্তবুদ্ধি মানুষদের সংশোধন করে নাই, স্বামীজীর 
শিল্ত -ও ভক্তদের মধ্যেও জাগায় উদ্দীপনা ও গুরুমহিমা৷ উপলদ্ধি 

করার প্রেরণা । গিরি মহারাজের সেদিনকার এ লীলা রঙ্গের মধ্য দিয়া 
স্বামীজীর যোগশক্তির মাহাত্ম্য নূতন করিয়া প্রচারিত হয়, জনমনে 
তিনি পরিগ্রহ করেন পরম শ্রদ্ধার আসন। 

দেড় শত বতসরেরও অধিককাল এই শক্তিধর যোগীক্ঠাহার 

মরদেহে অবস্থান করেন ৷ এই সুদীর্ঘ জীবনে তাহার করুণার ধারা 
উৎসারিত হয় অজত্র ধারায়, অপরূপ বর্ণ সমারোহের মধ্য দিয়া । শত 
শত আর্ত আশ্রয়ার্থী ও মুমুক্ষু সেই করুণার প্রবাহে অবগাহন করে, 
জীবন-সাধনায় হয় কৃতকৃতার্থ । : 
১৬১, 



হ্ংন্বাবী অব্খুভ 
সেদিন শিবরাত্রি । আশ্রমে সার! দিনই চলিয়াছে ধ্যানভজন আর 

শান্্রগ্রস্থের পারায়ণ। রাত্রি গভীর হইয়াছে, এইমাত্র ব্রহ্মশ্ত্রের. 

পাঠ ও ব্যাখ্যা শেষ হইয়৷ গেল। স্বামী অন্নুভবদেব এবার সাধনকুটিরে 
গিয়া ধ্যানে বসিবেন। 

এমন সময় একটি বালক তাহার সম্মুখে আগাইয়া আসিল, 
নিবেদন করিল সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত । 

'অপুর্র্ধ দর্শন এই বালক | যেন আগুনের ফুল্কি । অন্ুুভবদেব 

প্রসন্ন হইয়।৷ উঠিলেন। মধুর কণ্ঠে কহিলেন, “বেটাঃ অনেক রাত হয়ে 
গিয়েছে । চারদিকে ঘুরঘুট্ি অন্ধকার । এখনো কেন তুমি ঘরে ফিরে 
যাওনি? জানো তো, আশ্রমের আশেপাশে যে জঙ্গল রয়েছে তাতে 

মাঝে মাঝে বাধ দেখা যায় । আচ্ছাঃ বলতো, তোমার ঘর কোথায়? 

আমি বরং কাউকে তোমার সঙ্গে দিচ্ছি 1” 

“মহারাজ, তার দরকার নেই । আমি যে চিরদিনের জন্য ঘর 

ছেড়ে চলে এসেছি । আপনার আশ্রমেই থেকে যেতে চাই 1৮ বালক 

ব্যগ্রক্ে উত্তর দেয় । 
মহাত্ব! ভ্রকুঞ্চিত করিলেন । “ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে ! তবেকি 

মা বাপের সঙ্গে ঝগড়া করেছে, বেটা ? না পাঠিকাধ্য তোমার ভালো 
লাগ্রছে না ? কি হয়েছে খুলে বল তো।” 

“মহারাজ, সে সব কিছুই নয় । কোন ঝগড়াঝাটি ক'রে আমি ঘর 

ছাড়িনি। আমি এসেছি আমার মনের সন্থল্প নিয়ে । আমি সাধু হবো, 
শিউজীর চরণে চিরতরে উৎসর্গ করবে! জীবন । আপনি আমায় কৃপা 

করুন, আশ্রয় দিন 1” 

' নিম্পলক নেত্রে স্বামী অন্ুভবদেব এই বালকের দিকে কিছুক্ষণ 
হ৬খ 



ভারতের সাধক 

তাকাইয়া রহিলেন। বুঝিলেন, পূর্বজন্মের সাত্বিক সংস্কাব তাহার 

প্রবল । আর সে সংস্কারই আজ তাহাকে টানিয়া আনিয়াছে ঘরের 

বাহিরে, দিয়াছে আত্মিক প্রেরণ! ! সহজে এ বালককে থামানো 

যাইবে না । 

স্মিতহাস্ত্ে মাতা প্রশ্ন করিলেন, “বেটা, তোমার বয়স কত ?' 

“বারো বৎসর |” 

«এই কচি বয়সে, সন্্যাসী হবার কথা কেন তুমি ভাবলে, বলতো? 

গৃহের আরাম, মা বাপের স্লেহ-আদর, সঙ্গীদের খেলাধুলার আসর, 

সব ছেড়ে কেন এ পথে পা বাড়াচ্ছো ? তাছাড়া, বেটা, তোমার ধারণা 

নেই, আমি গুরু হিসেবে কত কঠোর হতে পারি 1” 

“মহারাজ আমি সামান্য বালক । আপনার মহিম! কি বুঝবো ? 

তধে আপনার কথা আমি অনেক শুনেছি । সম্প্রতি আমাদের ঘরে 

অতিথি হয়েছিলেন এক প্রবীণ সন্াসী । কথাপ্রসঙ্গে বারবার তিনি 

বলেছেন, “অমুতসরের বেদাস্তী-সাধু অন্নুভবদেবের তুলনা নেই । সার! 

পাঞ্জাবের তিনি গৌরবের বস্তব ॥ সন্াসীর কথা শুনে আপনার নাম 

চিরতরে আমার মনে গাঁথা হয়ে গেল। তারপর একবস্ত্রে, পদত্রজে 

বেরিয়ে পড়েছি আপনার আশ্রয়ের জন্য |” 

“দ্যাখো বেটা, সাধুর জীবনের লক্ষ্য শুধু একটি, তা হচ্ছে ঈশ্বর- 

প্রাপ্তি । আর এই লক্ষ্য সাধনের জন্য সর্ব্ব স্থখ বিসর্জন দিতে হয় । 

দেহবোধ, অহংবোধ নির্মল করতে হয়। তপস্যার তাপে,দেহু মন, 

নিজের সব কিছু গলিয়ে ফেললে তবে মেশা যাঁয় সেই পরম রসের 

সাথে। তুমি বালক, এখন এতো! কথা বুঝবে না। কিস্তু আসল কথা 

--দেছের সব্ধর্ধ আরাম ছাড়তে হবে যদি সত্যকার সাধু হতে চাও । 

তা কি পারবে ? 

গৃহত্যাগী বালককে এড়ানো সম্তব হয় মাই । জীবনের সব কিছু 
জলাঞ্জলি দিয়া পরম সুখ, পরম শাস্তির অন্বেষণে সে আশ্রমজীবরন 

গ্রহণ করে । চরম কুচ্ছসাধনা, স্বাধ্যায় ও যোগতপের মধ্য দিয়া 
৬৬৮ 



হংসবাব! অবধুত 

তাহার উত্তরণ ঘটে এক মহাবেদান্তী সন্ন্যাসীরূপে ৷ হংসদেন অবধুত 
নামে সারা ভারতের অধ্যাত্মসমাজে তিনি পরিচিত হন। সীওতাল 

পরগণার যশিডিস্থিত কৈলাস পাহাড়ে স্থাপিত হয় এ সিদ্ধ মহাত্মার 

আঙম। শত শত মুমুক্ষু তাহার আশ্রয় লাভে ধন্য হয়। 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, সিপাহী যুদ্ধের প্রায় সমকালে 
পাঞ্জাবের এক ক্ষুদ্র গ্রামে হংসবাবা আবির্ভূত হন । বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ 
বংশে তাহার জন্ম। পিতা মাতা উভয়েই ছিলেন সাত্বিক প্রকৃতির ৷ 

আথিক অবস্থা তেমন ভাল না হুইলেও অতিথি ও সাধু সঙ্জনের 
সেবায় হংসবাবার পিতা মাতার প্রচুর উৎসাহ ছিল । গৃহে প্রায়ই 
সাধুসন্তেরা আগমন করিতেন । তাহাঙ্গের সান্নিধ্যে বসিয়া বালক 

হংসদেব একমনে শুনিতেন তীর্থভ্রমণের বহু বিচিত্র কথা, প্রাচীন 

সাধকদের মহিম| ও সিদ্ধাইর কথা। মন তাহার অজানা কল্পলোকের 

আকাশে ডানা মেলিয়া উড়িয়া বেড়াইত | 
তখনকার দিনে এই সব পরিক্রর্মাকারী সাধুর মধ্য দিয়া সমাজের 

স্তরে স্তরে সঞ্চারিত হইত অপার কল্যাণ। গ্রামবাসীরাও ছিল সরল, 

ভক্তিপরায়ণ ও অতিথিবৎসল | সাধু সঙ্জন গ্রামে আসিলেই, যে 

যাহার সাধ্যমত আহার্ধ্য ও সেবার ব্যবস্থা নিয়! আগাইয়া আমিত। 

উত্তরকালে হংসবাবা কথা প্রসঙ্গে বলিতেন, “দ্যাখো, আগেকার 
দিনে আমাদের গ্রামজীবন এখনকার মত এতো আত্মকেন্দ্রিক ছিল না। 

দেশে প্রচুর খান্ ছিল। তার চাইতেও বেশী ছিল প্রাণের প্রাচুর্য । 
সাধুসেরা ও পরোপকারবৃত্তির স্থান ছিল সরব্রবোপরি । পার্জাবের প্রতি 

গায়েই ছিল এক আুন্দর নিয়ম | গাঁয়ের গৃহস্থের! নিজেদের দৈনিক 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত তিনখান! ক'রে রুটি তৈরি করতো । প্রথমথানা 
সাধু সেবায়, দ্বিতীয়খানা অতিথি অভ্যাগতের জম্য এবং তৃতীয়খানা 

ধর্মশাঙায় আগত ব্যক্তিদের জন্য থাকতে নিদ্দিষ্ট । এই পরিবেশে 
আমরা ছোটবেলায় বন্ধিত হয়েছি। কাজেই সাত্বিকত। স্বাভাবিক 
ভাষেই 'ফিছুটা সাত্রামিত হয়েছিল বালককাঙ্ থেকে ।” 

২৪ 
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গ্রামের কেন্দ্রস্থলে, বৃহৎ এক বটবৃক্ষের নীচে মাঝে মাঝে ছাউনী 

পড়িত নাগা সন্যাসীদের । কি এক অজানা আকর্ষণে হংসদেব এই 
উলঙ্গ, সংসার-বিরক্ত সাধুদের কাছে ছুটিয়া আসিতেন। সোৎসাহে 
লাগিয়। যাইতেন তাহাদের গঞ্জিকা ও চরস যোগাড়ের কাজে । 

গ্রামের বাড়ী বাড়ী হইতে ঝুড়িভত্তি রুটি তরকারী হালুয়া চাহিয়া 
আনিয়া পরিতোষ সহকারে তাহাদের ভোজন করাইতেন | সব্বত্যাগী, 

ঈশ্বর-পথিক এই সাধকদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বালক হংসদেব 

বিস্মৃত হইতেন তাহার ঘর-বাড়ী আত্মীয় স্বজন ও খেলাধুলার প্রিয় 
সঙ্গীদের | 

এমনি সময়ে সেবার এক সমন্যাসীর কাছে তিনি শুনিতে পান 
অমৃতসরের ব্রহ্মবিদ্ মহাপুরুষ অন্নুভবদেবের কথা । পরদিনই সবার 
অলক্ষ্যে তাহার সন্ধানে বাহির হুইয়! পড়েন । তারপর দীর্ঘ পথ এই 

অতিক্রম করিয়া উপস্থিত হন এই অশ্রমে ৷ ভাগ্যবলে লাভ করেন 
মহাত্মার চরণাশ্রয় । | 

নবাগত বালককে অন্ুভবদেব তাহার আশ্রমে ভর্তি করিয়া 

নিলেন । এখানকার কাজকর্মের দায়িত্ব অনেক। বিগ্রহের পৃজা- 
অর্চনা অতিথি অভ্যাগতের সেবা তো আছেই, তদছ্বপরি রহিয়াছে বহু 

আশ্রমিকের আহার্ধ্য তৈরীর কাজ । আশ্রমে গরু মহিষ থাকে কয়েক 

শত, এগুলির তত্বাব্ধানও কম কষ্টকর নয় । 

ব্রাহ্ম মুহূর্ত হইতে শুরু হয় নৃতন ব্রহ্মচারীর নিত্যকার কাজ- 
কর্ম । ধ্যান জপ, স্বাধ্যায়ের শেষে সে বাহির হইয়া পড়ে গোচারণে। 
ফিরিয়া আসিয়াই লাগিতে হয় বু লোকের রম্মুই, পরিবেশন ও 

থাল৷ বাসন পরিফারের কাজে | রাত্রে মাধন ভজন ও আশ্রমের কাজ 

শেষ করিয়া যখন সে শয়ন করিতে যায়, শরীর এলাইয়া পড়ে 
চরম অবসন্নতায়। এমনি করিয়া! চলিতে থাকে তাহার নূতন জীবনের 
দিনমর্য্যা । র 

. কয়েক বংসর অতীত হুওয়ার পর আচার্য এ নবীন ব্রন্গাচারীকে 
২৭০ 
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কহিলেন, “বংস, আশ্রমের কাজে তুমি এতদিন যে প্রাণপাত পরিশ্রম 

করেছো, তাতে আমি সন্তোষ লাভ করেছি । এবার থেকে তোমায় 

বেদান্তের পাঠগ্রহণ করতে হবে। পণ্ডিত কালা সিং হচ্ছেন এই 
অঞ্চলের বেদান্তীদের অগ্রগণ্য, আমার অত্যন্ত অন্নুগত ব্যক্তি । আমি 

তাকে অন্থুরোধ জানিয়ে পত্র দিচ্ছি, তিনি তোমায় জ্ঞানশাস্ত্রের 
উচ্চতর পাঠ দেবেন। তুমি তাকে শিক্ষাগ্ুরুর পদে বরণ কর, 
জ্ঞানমাাঁয় সাধনার ভিত্তিকে আরো দৃঢ় ক'রে তোল ।” 

এই স্বনামধন্য পণ্ডিতের কাছে হংসবাবা কয়েক বৎসর পাঠ গ্রহণ 
করেন । . অসাধারণ ধীশক্তি ও প্রতিভাবলে আয়ত্ত করেন বেদান্তের 

জটিল তন্বসমূহ । 

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন মহাজ্সা অন্ুভবদেবের তিরোধান ঘটে । 

নবীন ব্রহ্মচারীর বুকে শোকের এ আঘাত বাজে শেলের মত । অধীর 

হইয়া ভাবিতে থাকেন, আতিক জীবনের যে সাধনাকে একান্তভাবে 

তকড়াইয়া আছেন আজ কে তাহার পথ নির্দেশ দিবে? মুমুক্ষা 
আগুন বুকে জলিয়৷ উঠিয়াছে, কে তাহাতে ঢালিবে অমৃত বারি 1 
উন্মাদের মত নান! মে, মন্দিরে ও তীর্থস্থানে দিনের পর দিন তিনি 

ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন । 

তারপর সেদিন এক নিবরধাণী আখড়ায় হীরানন্দ অবধূতের দর্শন 

মিলে । এ মহাত্মার কৃপায় লাভ করেন সন্যাসদীক্ষা | সন্নযাস-নাম 

হয় হংসদেব অবধুত, কিন্তু উত্তর জীবনে জনসমাজে প্রখ্যাত 

হইয়া উঠেন হংসবাবা! নামে । 

মহাত্মা হীরানন্দ এক প্রসিদ্ধ আত্মজ্ঞানী সাধক, ত্যাগ বৈরাগ্যের 

মূর্ত বিগ্রহ । নবীন শিষ্য হংসবাবাকে তিনি কহিলেন, “বেটা, খুব 

আনন্দের কথা, এতকাল নিষ্ঠাভরে ব্রহ্মচর্য্য পালন করেছো, এগিয়ে 

এসেছে। নিবৃত্তিমার্গের পথে। এবার বারো বৎসরের জন্য তুমি 

পরিব্রাজনে বহির্গত হও। কিন্তু এই সময়ে ছুটি ব্রত তোমায় পালন, 
২৭১, 
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করতে হবে । কখনো গৃহস্থ ভবনে রাত্রিবাস করবে না, আর থাকবে 

অধাচক বৃত্তি নিয়ে । কোন অবস্থাতেই কারো কাছে ভিক্ষা চেয়োনা, 

পরমাত্মার কৃপায় আপনা হতে যা আহার্্য আসবে, তাই দিয়েই 
করবে দিন গুজরান |” 

“আপনার আজ্ঞ। শিরোধার্ধ্য । এ আজ্ঞা আমি প্রাণপণে পালন 

করতে চেষ্টা করবো ।” 

“বেটা, সদাই স্মরণ রেখো, তোমার পরমপ্রাপ্তি নির্ভর করছে 
বৈরাগ্য সাধনের উপর । চরম কুচ্ছুব্রত অবলম্বন ক'রে থাকো, আর 

দেহবুদ্ধি বিলুপ্ত করার জন্য কর সর্বস্ব পণ । আশীষ জানাই, তোমার 
এতদিনের সাধন! জয়যুক্ত হোক, আত্মজ্ঞান উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক হৃদয় 
কম্দরে |” 

গুরুর বাক্য হংসবাবার হৃদয়ে গ্রথিত হইয়া যায়। পরিব্রাজক- 

জীবনে-নির্দেশগুলি তিনি পালন করেন অপার নিষ্ঠায়। কৌদগীনবস্ত, 
তিতিক্ষবান এই সন্যাসীর হাতে এসময়ে একটি কমণ্ডলুও দেখা! যায় 
নাই । ঘে মাটির পাত্রে জল পান করিতেন পরদিন আর সেটিকে 
ব্যবহার করিতে দেখা যাইতনা। 

হিমালয়ের উচ্চতর প্রদেশে অনেক বার তাহাকে প্রচণ্ড শীতে 

কাটাইতে হইয়াছে । এ সময়কাপ ৯৮৪,সাধণাপ প্রসঙ্ষে বলিতেন-_ 
“গুরু আমার বড় কৃপালু ছিলেন । দেহবোধ বিনষ্ট করার জঙহ্ট চরম 
পরীক্ষার মধ্যে আমায় নিয়ে গিয়েছেন। কুপাবলে বারবার করেছেন 

উত্তীর্ণ নানা বিপধ্যয়ের হাত থেকে । কৌগীনসন্বল হয়ে উত্তরাখণ্ড 

কত দ্বুরেছি। এক একদিন হিমপ্রবাহ তীব্র হয়ে উষ্ঠতো, বাইরে 
অবস্থান করা অসম্ভব হতো । তখন সাধনার উৎসাহ প্রচণ্ড, কোন 
কিছুর দিকেই ভ্রক্ষেপ মাত্র নেই।' কোন কোন দিন এমনও হয়েছে 
_-বৃক্ষতলে পত্রস্ত,পের ওপর শয়ন ক'রে আছি, আর শিয়রে মাটির 
তাণ্ডে যে পনীয় জল রাখা হয়েছিল রাত্রের শৈত্যে ত! একেবারে 
বরফ হয়ে গিয়েছে । কিন্ত এ শৈত্য আমার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাতে 
দহ 
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পারেনি । মাসের পর মাস বরফান পাহাড়ে বাস করার ফলে গাত্রচর্ম্ম 

হয়ে গিয়েফ্রিল পুরু ও বিবর্ণ । সমতলের লোক হঠাৎ আমায় দেখলে 
স্বাভাবিক মানুষ ব'লে ভাবতে পারতে৷ না 1” 

গুরুর আজ্ঞায় হংসবাবা বারে! বৎসর বৈরাগ্যময় পরিব্রাজক 

জীবন যাপন করেন। অযাচিতভাবে যখন যেটুকু ভিক্ষান্ন মিলিত 
তাহ দিয়াই করিতেন জীবন ধারণ । বৎসরের পর বৎসর একটি দিনও 

রন্ধন করেন নাই, আহার্ষ্য প্রস্তুত করিয়াও ভোজন করেন নাই । 

“হুরিহর* বলিয়া! ধ্বনি দিয়! হংসবাবা গৃহীদের দ্বারে প্রতিদিন 

একবার উপস্থিত হইতেন ! কখনো মিলিত ভোজ্য দ্রব্য, কখনো! বা 

ভর্খসনা ব! শ্রেষোক্তি। কিস্ত শুই তিতিক্ষাবান সন্গ্যাসীর কাছে 
নিন্দাস্তি ছ-ই ছিল সমান। জাগতিক কোন আচার আচরণের 

দিকেই তিনি দৃকপাত করিতেন না। বিশ্বের সকল কিছুই তাহার 
দৃষ্টিতে ছিল বিনাশশীল প্রপঞ্চ বা মায়া । 

অরণ্যে, পর্বতে পরিব্রাজনের সময় তাহাকে বারবার হিংঅ জস্তর 

সম্মুখে পড়িতে হইয়াছে। কিন্ত তপঃনিষ্ঠ সাধক অলৌকিক ভাবে 
প্রতিবারই প্রাণে বাচিয়া৷ গিয়াছেন । 

সেবার তিনি কুমায়ুনে নন্দাদেবী পাহাড়ে পর্যযটন করিতেছেন । 

অরণ্যের মধ্যে দেখিলেন এক পরিত্যক্ত পর্ণ কুটির । বোধহয় কোন 

সাধু ইহা নিম্মাণ করিয়াছেন এবং কিছুদিন এখানে বাস করিয়া 
গিয়াছেন। পরমানন্দে এই কুটিরে হংসবাব! দীর্ঘদিন অবস্থান করেন, 
ডুবিয়৷ থাকেন নিরস্তন ধ্যানে । 

মাথের হাড়রকাপানো শীতে হংসবাব! অদ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় ধ্যানাবিষ্ট 
খাকিতেন। গ্রীষ্মের অনলবর্ষাঁ রৌদ্রকর, বর্ষার ঝড় তাণ্ডব, মাথার 
উপর দিয়া কখন চলিয়! যাইত, সেদিকে তাহার হু'স ছিলনা! । সর্বব 

অবস্থায়ই তিনি থাকিতেন নিরাসক্ত ও সদা প্রসনমূত্তি। 
এ সময়কার বৈরাগ্যময় জীবন ও তপস্তার প্রসঙ্গে উত্তরকালে 

ভাঃ সাঃ €১) ১৮ , 0 ইত 



ভারতের সাধক - 

উহার কাছে অনেক গল্প শুনা যাইত । কহিতেন, “তখন ছিল আমার 

--গুজর্ গেই গুঁজরান্, কেয়া ঝোপ-রি কেয়া ময়দান-_এই অবস্থা । 
রাত প্রায়ই আমার কাটতে। নক্ষত্রথচিত মহাকাশের উদার আশ্রয়ে । 
বৃক্ষতলে শুকনো পাতার শয়্যায় শুয়ে কত যেরাত যাপন করতে 

ইয়েছে তার ঠিক নেই। হিংশ্র জীবজস্তর উপদ্রব বেশী যেখানে, 
সেখানে রাত কটাতাম বৃক্ষ শাখায় । নীচে জ্বলতো খড়কুটোর ধুনি 

দিনের পদ দিন, এমনিভাবে গুরুনিদ্দিষ্ট সাধন ও ব্রহ্মাভ্যাস আমায় 

অনুষ্ঠান করতে হতো ।” 

আসমুদ্র হিমাচলের প্রায় সবগুলি প্রধান তীর্থ হংসবাবা তিনবার 
প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়ান । একবার পর্য্যটন করিতে করিতে ভারতের 

বাহিরে আফগানীস্থানে তিনি গমন করেন । কাবুল হইতে কিছু দূরে 
একটি নির্জন পার্বত্য অঞ্চল তাহার মনকে বড় আকৃষ্ট করে । এখানে 

প্রায় দেড় বৎসর তিনি ধ্যান ভজনে অতিবাহিত করেন । 

এই হিন্দু যোগীর খ্যাতি অচিরে চারিদিকে ছড়াইয়! পড়ে । দূর 
গ্রামাঞ্চল হইতে আফগানরা তাহার দর্শনের জন্য আসিতে থাকে । 

আখ রোট, বাদাম, কিসমিস প্রভৃতি তাহারা শ্রদ্ধার সহিত হংসবাবাকে 

তেট দিত। আর তাহার কৃপার ধারা ঝরিয়া পড়িত ছুঃখক্রিষ্ট গ্রামা 

জনসাধারণের কল্যাণ সাধনে ৷ কেহ যোগীর কাছে পাইত রোগমুক্তির 
আনীব্বাদ, কেহ বা ছুঃখ শোকের সান্বনা । কিন্ত জনসমাগম বাড়িতে 

থাকায় হংসবাধার সাধন তজনে বিক্প উপস্থিত হয় । তাই হঠাৎ একদিন 
সেখান হইতে সরিয়া পড়েন । 

দীর্ধপথ অতিক্রম করার পর আবার তিনি আসিয়া উপস্থিত হন 
হিমালয়ে ৷ নগাধিরাজ হিমালয় ও পবিজ্র নন্দীর তীর বরাবরই ছিল 
ংসবাবার পরম প্রিয় । বিলি নারি রাস 

রত থাকিতে দেখা গিয়াছে । 

সে-বার কিছুদিন উতরগদেশের ওয়াই অঞ্চলে তিনি পরিক্রাজন 
১, 



হংলবাব। অবধৃত 

করিতেছেন ৷ এ স্থানে ব্যান্রের বড় উপদ্রব ৷ সেদিন ধ্যানভজনের 
শেষে হংসবাবা জানালা খুলিয়াছেন, দেখেন কুটিরের অঙ্গনে একটা 
নরখাদক বাঘ উপবিষ্ট । মাহৃষের গন্ধ সে পাইয়াছে, তাই নিঃশবে 
অপেক্ষা করিয়া আছে, কখন তাহার শিকার ঘরের বাহিরে আসিয়া 

দাড়াইবে। 
গৃহের জানালায় একটি নিরস্ত্র সাধু$ আর বাহিরে লুববনেত্র হিং 

ব্যাত্র। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য । 

হংসবাবা ভাবিলেন, যে পরমাত্মার ধ্যান তাহার নিজের ভিতর 

করিয়া চলিয়াছেন, তাহারই অন্ুকম্পন চলিয়াছে এ ব্যান্ত্রের প্রাণ- 
স্্ক্তিতে । তবে ছুইয়ের ভিতরে তফাৎ কোথায়? মনে এই চিন্তা খেলিয়া 
যাওয়ার সক্ষে সঙ্গে কুটিরের ছুয়ার খুলিয়া দিলেন। সম্মুখে তাহার 

দৃপ্ত ভঙ্গীতে উপবিষ্ট 'ব্যান্তপুঙ্গব, চোখ ছুইটি ভ'ণটার মত জ্ল্ জ্বল্ 
করিতেছে । ্ 

হংসবাবা আগাইয়া গিয়া করজোড়ে কহিলেন, “মহাত্সন, আমার ও 

আপনার ভেতর তো সত্যকার কোন পার্থক্য নেই। একই পরমাত্মা 
স্পন্দিত হচ্ছেন ছুই ভিন্ন দেহে । তবে কেন আমাদের মধ্যে বৈরিত! 

থাকবে ?” 

মানবীয় ভাষায় উচ্চারিত এই উচ্চ দার্শনিক তত্ব ব্যাস্ত উপলদ্ধি 
করিল কিনা, কে বলিবে 1 কিন্তু দেখা গেল, নর মাংসের লোভ ত্যাগ 

করিয়া তৎক্ষণাৎ উহা! এক শাস্তশিষ্ট গৃহপালিত পশুয় মত সেস্থান 

ত্যাগ করিয়া গেল । 

আর একবারের কথা । একটি ক্ষুদ্র সন্্যাসী জমায়েতের সঙ্গে 
হংসবাবা মধ্যপ্রদেশের অরণ্যাঞ্চলে পথ চলিতেছেন। হঠাৎ দেখা দিল 
এক বৃহদাকার ব্যাত্। ধনভূমি কম্পিত করিয়া বারবার উহ্থা গর্জন 
করিতেছে, আর রোষকমায়িত নেত্রে তাকাইতেছে। 

এ সময়ে দলের একটি বৃদ্ধ সন্ন্যাসী অকুতোভয়ে বাঘটির সম্মুখে 
গিয়া ্লাড়াইলেন। কহিলেন, “বাপুহে, তুমি শাস্ত হও । এইগ্াখো, 

, ইণ$ 



ভারতের সাধক 

তোমার ভোজনের জন্য আমি নিজেকে উৎসর্গ করছি । আমি বৃদ্ধ 

হয়েছি, আর কণ্টা দিনই বা বাঁচবো ? আমায় গ্রহণ ক'রে আমার এই 

সঙ্গীদের তুমি ছেড়ে দাও 1৮ 
কি জানি কেন ব্যাত্টি এই সহজলভ্য শিকার গ্রহণ করে নাই 

ক্রুদ্ধ গর্জন তাহার ধীরে ধীরে থামিয়া যায়। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে প্রাচীন 
সন্্যাসীটির দিকে তাকাইয়া থাকার পর নত মস্তকে বনের আড়ালে 
অস্তহিত হয় । 

এশ্বরীয় কৃপা ও আত্মসমর্পণের দীন্তিতে হংসবাবার পরিব্রাজক 
জীবনের এই ঘটনাগুলি সমুজ্জল । 

সে-বার তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে কয়েকটি সন্যাসী সঙ্গীসহ কামাখ্য 
পাহাড়ে আসিয়াছেন। সারাদিন দীর্ঘ পথ চলিতে হইয়াছে, তছুপরি এই 
পাহাড়ের চড়াই । সবারই দেহ একেবারে অবসন্ন । রাত্রে দেবী দর্শন 

করিয়া আসিয়াই কিঞ্চিৎ ফলমূল তাহারা ভোজন করিলেন । তারপর 
গা এলাইয়া দিলেন বৃক্ষতলে । 

এই দিনকার এক কৌতৃহলোদ্দীপক ঘটনা হংসবাবা ভক্তদের 
কাছে সরসভাবে বর্ণনা করিয়াছেন-_ 

“আমরা শয়ন করতে না করতেই এক হিংঅ বাঘ সেখানে এসে 

উপস্থিত। তখন এ অঞ্চলে বাঘের বড় উৎপাত ছিল। আগুন না 

জ্বালিয়ে কেউ বাইরে শুতে পারতো না। আমার সঙ্গীরা সবাই 

ছিল পথশ্রমে কাতর । আগুন জ্বালানোর তর সয়নি, কম্বল জড়িয়ে 

সবাই শুয়ে পড়েছে । এমন সময় একটা বাঘ গম্ভীরভাবে আমাদের 

শয্যার পাশে হাটু গেড়ে বসে পড়েছে। চুপচাপ এদিক ওদিক 
তাকিয়ে বিজ্ঞের মত সে কি যেন দেখছে ! 

“সঙ্গীদের একজনের হঠাৎ চোখে পড়লো এই ব্যান পুক্লবের 
উপর । উচ্চ স্বরে সে বলে উঠলে দলের প্রধান সন্ন্যামীকে লক্ষ্য 
ক'রে, “মহারাজ, একদফে উঠ. যাইয়ে | দেখিয়ে--শের আয়া । একদম 
জমায়েতমে ঘুষ্ গিয়া 1” 
৭. 



হংসবাবা অবধৃত ঢু 

“প্রবীণ সন্ন্যাসীটি ততক্ষণে কম্বল মুড়ি দিয়ে নিদ্রান্থখ উপভোগের 
আয়োজন করেছেন৷ শায়িত অবস্থায়ই তিনি কৌতুক কণ্রে বললেন, 
“আনে দো ভাই, উনকো সাথ ধাৎচিৎ করনেকে ফুরসৎ নহি হ্যায় । 
অভি জমায়েতমে হি উন্কো ভত্তি কর লো।' 

“দলপতি সন্ন্যাসী নিশ্চিন্ত আরামে পাশ ফিরে শুয়ে রইলেন । 

আমরাও সবাই রয়েছি চিত্রাপিতের মত । হঠাৎ বাঘটির সুবুদ্ধির উদয় 
হ'ল কেন, কে জানে? এক লাফে সামনের একটা খাদ পেন্লিয়ে সে 

অদৃশ্য হয়ে গেল। আমাদেব ভেতর কারুর কোন চাঞ্চল্য দেখ! 
যায়নি এই নরখাদক বাঘের আবির্ভাবে । ক্ষণপরে সবাই নাক 
ডাকিয়ে অভিভূত হলেন নিদ্রায় । 

“পরিব্রাজন কালে গুরুশক্তি ও আত্মসমর্পণ যোগ এমনি কেই 
বরাবর আমাদের বক্ষা করেছে, এনে দিয়েছে আত্মিক জীবনে নৃতন 

প্রেরণা । আর পরমাত্মার অলৌকিক শক্তির উপর বিশ্বাস আমাদের 
দিনের পর দিন অটুট হয়ে উঠেছে ।” 

হিমালয়ের নিয়ভূমিতে সেবার হংসবাবা পর্যটন করিতেছেন 

এসময়ে একটি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী তাহার ভক্ত হইয়া পড়েন । 

বনে জঙ্গলে, রোদে বৃষ্টিতে বাবা ঘুরিতেছেন, আচ্ছাদনের অভাবে 
কতই' ন। তাহার কষ্ট হইতেছে-_একথা ভাবিয়া ভত্তটি কহিলেন, 
“মহারাজ, আমি আপনার জন্য একটি ছোট সরকারী তাবুর ব্যবস্থা 

করেছি। যতদিন এই অঞ্চলে পরিব্রাজন করবেন, এটি আপনি ব্যবহার 
করুন। এখান থেকে যাবার সময় এটা ফেরৎ দিলেই চলবে 1” 

“না বাবাঃ আমি জংলী লোক, ইচ্ছেমত বন বাঁদাড়ে, যেখানে 

সেখানে দিন কাটাই । এ সরকারী তাবু হারিয়ে শেষটায় কি বিপদে 
পড়বো? এ দিয়ে আমার কাজ নেই ।” উত্বর দেন হংসবাবা । 

' «সেজন্য আপনার চিত্তা নেই, মহারাজ | আমি আমার অধীনস্থ 
এক চৌকিদারকে দিচ্ছি আপনার সঙ্গে । সব সময় সে আপনার মঙ্গে 



ভায়তের সাধক 

খাকবে, এই তাবুর রক্ষণাবেক্ষণ করবে । আপনাকে আমার এ সেবার 
ব্যবস্থা অঙ্গীকার করতেই হবে । নইলে কাজকর্ম ছেড়ে আমাকেই 

চলতে হবে আপনার সঙ্গে |” 

এই নির্বন্ধাতিশয্য এড়ানো যায় নাই । হংসবাবাকে এ সরকার 

তাবুটি বাধ্য হইয়া! নিতে হয় । চৌকিদারও সঙে চলে । 

বাব! রাত্রে কাহাকেও নিজ শয়নকক্ষে কখনো থাকিতে দেননা 

কারণ মধ্যযামে নানা যোগক্রিয়া তাহাকে করিতে হয় । এবার এই 

সরকারী পাহারাদারকে নিয়া তিনি মহা বিপদে পড়িলেন। লোক 

রাত্রে কিছুতেই তাবুর বাহিরে থাকিতে রাজী নয়, কারণ, ঠে 
জানে--এই অরণ্য হিং পশুতে ভরা ৷ 

অগত্যা হংসবাবাকে শয়ন ব্যবস্থা! পাণ্টাইতে হইল | এখন হইছে 
চৌকিদারকেই শয়ন করিতে দিতেন ত্াবুর ভিতরে, আর নিভে 
থাকিতেন পুর্র্ববৎ বৃক্ষতলে। 

এ অঞ্চলের পরিব্রাজন শেষ করিয়া যখন তিনি ভক্ত সরকার 

কর্মচারীটির কাছে ফিরিয়া আসেন, তখন কিন্তু তাহাকে এ বিষয়ে 
কিছু জানিতে দেন নাই। কারণ, আসল কথা ফাস করিলে তাবু-রক্ষব 
লোকটির আর রক্ষা! থাকিত না। মানবীয় প্রেমের এই প্রকাশ বরাবয়ঃ 

হংসবাবার জীবনে দেখা গিয়াছে, 

একাদিক্রমে বারো বতসক্ধ হংসবাব! পরিব্রাজন করিয়! বেড়ান 

মেই সঙ্গে উদ্যাপন করেন চরম কৃচ্ছুত্রত ও বৈরাগ্যময় তপস্তা | 
অতঃপর ন্বামী হ্ীরানন্দ অবধূত্তের সকাশে তিনি ফিরিয়া আসেন 

এবার গুরুর পুণ্যময় সাঙ্লিধ্যে থাকিয়া সমাণ্ড করেন ব্রহ্ম-অভ্যাসে; 
লাধনা, পরমাক্সবোধ স্কুরিত হইয়া! উঠে তাহার সাধনসত্তায় । 

স্বামী হীরানন্ব কহিলেন, “বৎস, তুমি আপ্তকাম হয়েছো । হয়েছে 
সর্বপাশমুক্ত অরধূত। এবার পাশরন্ধ জীবের কল্যাণে তোমায় কি 
কাজ করতে হবে। শুরু করতে ছবে আচার্য্য জীখন ।৮ 

গুরুর চরণে পতি জানাইয়া হুংসবাহ বাছির হইয়া! পড়িলেন 
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হংসবাব! অবধূত 

তারপর কয়েক বৎসর নান! স্থানে পর্য্যটন করিয়া সাওতভাল পর্গণার 

যশিডিতে আসিয়া স্থাপন করেন তাহার সাধন-আশ্রম । 

দুরে দিকচক্রবালে মাথা উচাইয়া আছে ব্রিকুট' তপোবন ও 
দিগরিয়া পাহাড়ের চূড়ার পর চূড়া । আরো দরে আকাশের বুকে 

তরঙ্গিয়। উঠিয়াছে পরেশনাথ পর্বতমালার অন্মুট রেখাচিত্র ॥ এই 
পটভূমিকায়, যশিডির এক প্রান্তে, ক্ষ পাহাড়ের শঙ্গে স্থাপিত হয় 
হংসবাধার এ আশ্রম । এখানকার নিভৃত পরিবেশে বসিয়! জ্ঞানতপস্বী 

তাহ।র সাধন জীবনের কল্যাণধার! বিস্তারিত করিতে থাকেন। ভক্তের! 

শ্রদ্ধাভরে আশ্রমটির নাম দেয়_-কৈলাস। 

বংসরের কয়ের মাস হংসবাবা এই আশ্রমে অবস্থান করিতেন, 

আর বাকী সময় কাটাইতেন নর্মদার তীরে নিভৃত পর্ণকুটিরে | 

গোড়ার দিকে আশ্রমে একটি ক।চা ঘর ছাড়া আর কিছু ছিল না। 
বাবা কাহারো সাথে এক কুটিরে বাত্রিবাস করিতেন না,-কখনো 

কৌন সন্ন্যাসী বা অতিথি অভ্যাগত আমিলে নিজেব কুটিরটিই তাহাকে 
ছাড়িয়া দিতেন । পরমানন্দে রাত কাটাইতেন প্রাণে । 

রান্নাঘর তৈরী করার মত ব্বচ্ছলতা৷ তখনো এ আশ্রমের হয় নাই । 

তাই বাবার রসুই হইত উ্মুক্ত স্থানে । এক এক দিন ঝড় বাদলের 
তাগুবে উহ্ননে আগুন জ্বালানো যাইনত না। রান্না সেদিন বন্ধ থাকিত, 
বাবা দিন কাটাইতেন উপবাসী থাকিয়া । 

একবার বর্ধার সময় 'আশ্রমের কৃটিরের চাল দিয়া জল পড়িতে 

থাকে, ঘরের তৈজসপত্র সব একেবারে ভিজিয়া যায়। সারা রাত 

একটি ছাতা মাথায় দিয়! হংসবাব! নিরুদ্ধেগে বসিয়া থাকেন । রাত্রি 
এভাবেই প্রভাত হয়। 

পরদিন এক মহিলা ভক্ত আঙিয়! অনুযোগ দেন, “আচ্ছা বাৰা, 

এ আপনার কি কাণ্ড বলুন তো৷। সারা রাত আপনি বসে কাটালেন! 

এতো! সব ধনী ভক্ত আপনার কাছে আসা যাওয়া করে, তাদের একটু 
রললেই তো আগ্রামের জন্য এখনি একটা পাকা বাড়ী উঠতে পায়ে। 

৭ণ 
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তাহলে আপনাকে আর দিনের পর দিন এতো কষ্ট করতে হয়না । 

মহাপুরুষ উত্তরে বলেন, “কেন মাঈ, আমি বেশ আনন্দে ই তে' 
রাতটা জেগে কাটিয়েছি । বৃষ্টি বাদলে আমার কি করতে পেরেছে ? 
আমার শরীরের হয়তো একটু কষ্ট হয়েছে, কিন্ত আমি তো আর 
শরীর নই ?” 

ইহার পর আর কি কথা চলিতে পারে ? ভক্ত মহিলাটি নিরুত্বর 
হইয়া আত্মজ্ঞানী মহাতাপসের দিকে চাহিয়া থাকেন । 

আশ্রমের ছুরবস্থা বেশী দিন থাকে নাই । কয়েক বৎসরের মধ্যেই 

ভক্তদের আগ্রহাতিশয্যে একটি দোতলা কুঠি ও পাকা ইদারা এই 
পাহাড়ে নিশ্মিত হয় । ৃ 

কৈলাস পাহাড়ে আগে সাপের খুব প্রাছুর্ভাব ছিল। সে-বার এক 

ব্রহ্মচারী হংসবাবার আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন । সাধন ভজনে 

তাহার বড় নিষ্ঠা, অল্পকাল মধ্যেই তিনি বাবার প্রিয় হইয়া উঠেন । 

রোজ শেষরাত্রে ব্রহ্মচারী শষ্য! ত্যাগ করেন। জান তর্পণাদি 

সারিয়! জপ তপ ও ধ্যানে বসেন । সেদিন রাত থাকিতেই এফ মাইল 

দূরস্থিত কুতুনিয়া নদীতে তিনি স্নান করিতে যাইতেছেন। পাহাড় 

হইতে অদ্ধপথে নামিয়া আঁসয়াছেন, এমন সময় কাণে বাজিল 

হংসবাবার স্বগস্ভীর কণ্ঠম্বর, “ব্রহ্মচারী, হু"সিয়ার !” 

ব্রহ্মচারী তৎক্ষণাৎ থমকিয়া ঈাড়াইলেন % মাটির নীচে দিকে চোখ 

পড়িতেই দেখিলেন, প্রকাণ্ড এক বিষধর সাপ তাহার সম্মুখে ফণা 

বিস্তার করিয়! রহিয়াছে । সরোষে করিতেছে ফোস ফোস শব । 

হ্তস্থিত দণ্ড উঠাইয়া সাপের মাথার সজোরে আঘাত করিতে 

যাইবেন, এমন সময় আবার শোনা গেল নেপথ্যের নিষেধবাণী, 

“উসৃকে। মৎ মারো 1” | 

_ হাতের দণ্ড হাতেই রহিয়! গেল। ব্রহ্মচারী পাথরের মত নিশ্চল 

হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্ষণপরে সবিশ্ময়ে লক্ষ্য করিলেন, সর্পের সে 

৮৬ 



হংসবাবা অবধৃত 

উত্তেজনা আর নাই, ফণা নামাইয়া ধীরে ধীরে উহা! পাশের এক খাদে 
অদৃশ্য হইয়া গেল। 

পাহাড়ের জঙ্গলাকীর্ণ রাস্তায় দিনের বেলায়ও সাপ লোকের 

নজরে পড়ে না। অথচ দূরে পর্র্বতশৃঙ্গে বসিয়া কি করিয়া হংসবাবা 

উহা লক্ষ্য করিলেন, তাহা বিস্ময়কর। পরদিন এ সম্পর্কে তাহাকে 
প্রশ্ন করা হইলে সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, “হম্ কেয়৷ জানে? ইয়ে সব 
পর্রমাত্মাকো ইচ্ছা 1” 

এমনি সহজ নিলিপ্তির সহিত হুংসবাবা মহারাজ তাহার অলৌকিক 
বিভূতির এই্বরধ্য বহন করিয়া চলিতেন । 

এক ভক্ত সেদিন তাহাকে জিঞ্টরীসা করে, “আচ্ছা বাবা, এই 
জংলা জায়গায়, এতো! সাপ বাঘের মধ্যে আপনি কি ক'রে বাস 

করেন? আপনার কি ভয় ক'রে না? 

সহাস্তে মহাপুরুষ উত্তর দেন, “বেটা সাপ, বাঘ আর সাধু-এরাই 
বনের আসল অধিবাসী, কাজেই আমার দ্রিক থেকে ভয় করার তো 
কিছু নেই 1” 

কৈলাস পাহাড়ের আশ্রমে হংসবাবাকে ঘিরিয়া ধীরে ধীরে গড়িয়। 

উঠে ভক্ত শিষ্যদের একটি বৃহৎ মগ্ডলী। ক্রমে ভীড় জমিতে থাকে 
আধিব্যাধি গীড়িত আর্ত মানবের | হংসবাবা নিজে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে 

স্থপণ্তিত ছিলেন। তছৃপরি ছিল তাহার যোগশক্তির প্রভাব । 

কাজেই তাহার আশ্রমে রোগীরা দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইত, 

দৈহিক ব্যাধির হাত হইতে তাহাদের অনেকে লাভ করিত মুক্তি। 
নিজ আশ্রমে বসিয়া এই কল্যাণব্রত হংসবাব দীর্ঘদিন উদ্যাপন 

করিয়া গিয়াছেন । ূ 

দিব্যকাস্তি, আনন্দময় এই মহাপুরুষের চারিপাশে সদা বিস্তারিত 
হইত আশা, আশ্বাস ও আনন্দ । তাহার শ্রীয়ুখের “হরিহর” ধ্বনি 

লেঁটুকেয় জীবনে বুলাইয়া দিত শাস্তি ও অমৃতের প্রলেপ। আগস্তকের! 
মূ 

্ী 
নু 1 | 
। 

৪১৮ হ্ফঠ 



জাসততস লাধক 

প্রণাম নিবেদন করিলে তিনি বলিয়া উঠিতেন “হরিহর 1 ভক্তদের 
প্রাণে এই ধ্বনি জাগাইয়া তুলিত উদ্দীপনা । 

কাহারে! কোন আনন্দের সংবাদ ঘোষণা করিতে হইলে বাবা 
বলিতেন--“উহ, হরিহরমে মসগুল হো গিয়া ।” কাহারো মৃত্যু হইলে 
তাহার মুখে শুনা যাইত-_“উসকো৷ হরিহর হো গিয়া । 

হংসবাবার খদ্ধি সিদ্ধির এক বিশেষ প্রকাশ দেখা যাইত তাহার 
কুম্তমেলার আখড়াঁয়। মেলা প্রাঙ্গণে নির্ব্বাণী সাধুর গেরিক ঝাঁঞ্ডা 

উড়াইয়া ব্বমহিমায় তিনি অধিষ্টিত থাকিতেন। দলেদলে আসিয়া 

জুটিত তাহার বাঙ্গালী, গুজরাটি ও মারাঠী শিষ্তেরা। আর আসিত 
বহু জানিত ও অজানিত সাধু গ্রন্নযাসী অভ্যাগত। নিত্য পেখানে 
দেওয়া হইত ভাগারা ৷ দিয়তাং ভুজ্যতাং--চলিত দিনের পর দিন । 

" সাধু-সন্ন্যাসীরা আখড়ায় ভিক্ষা করিতে আসিলেই মহাপুরুষ 
আগাইয়৷ আসিতেন। “আও মেরে নারায়ণ” “আও মেরে প্রাণ বলিয়া 
পরম মমাদরে তাহাদিগকে আহ্বান জানাইতেন । প্রতি বেলায় পাত 

পড়িত হাজার হাজার মান্বষের । কোথা হইতে টাকা কড়ি আমিত, 
এত লোকের আটা ময়দা, ঘিঃ চিনি যোগাড় হইত, কি করিয়া সুশৃঙ্খল 
ভাবে সমাধা হইত এ বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কাজ, তাহা! সকলেরই কাছে 

ছিল বিন্ময়কর ৷ 

কোন কোন ভক্ত মস্তব্য করিতেন, “বাবা, আপনি কোন সঞ্চয়ই 
রুখনে। রাখেন না, অথচ আপনার আখড়ায় এত লোকের ভাণ্ডার 

দেওয়া হচ্ছে কি ক'রে, তা৷ ভেবে পাইনে । এ নিশ্চয়ই সম্ভব হচ্ছে 
আপনার যোগ বিভূতির গুণে ।” 

ংসবাবা সহান্টে উত্তর দিতেন, “গ্যাখো, এখানকার দবই হচ্ছে 
পরমাত্মার ইচ্ছায় ।” ] 

দক্ষে সঙ্গে মহাপুরুষ আবৃত্তি করিতেন:তাস্থার প্রিয় দোহা 

 সীঞ্চি সবকো.দেত, হ্যায়, পোখিত হায় দিন রয়েম্। : 
লোক নাম ঘের কহে তা'তে নীচে বীরেন । 

ফ 



হংসবাব! অবধূত 

অর্থাৎ পরমেশ্বরই সবাইকে করছেন পোষণ, অথচ লোকে করছে 
বলটনা যে, আমিই হচ্ছি দাতা । এ জন্য নয়ন আমার লঙ্জানত । 

হরিদ্বার, নাসিক, প্রয়াগ প্রভৃতি কুস্তন্নানের সময় হংসবাবার 
আখড়ায় বহু প্রবীণ ও শক্তিধর সন্ন্যাসীদের আগমন ঘটিত | হুংসবাব। 

অবধূতকে ইহারা সকলেই বিশেষ সম্রমের চোখে দেখিতেন, দিতেন 
ব্রক্মবিদের যোগ্য মর্যযাদা। 

হংসবাবার যসিডি পাহাড়ের আশ্রমটি ছিল জনজীবনের কোলাহল 

হইতে দূরে | নিস্তরক্গ মহাজীবনের ধারা নিঃশকঝে সদাই এই নিভৃত 
আশ্রমে থাকিত বহমান । 

প্রতি সন্ধ্যায় এই পুণ্যস্থানে দেখা যাইত এক মিলন দৃশ্ঠু । মুযুক্ষ 
ভক্তের এখানে আসিয়া সমবেত হইতেছে, বাবার শ্রীয়ুখ নিঃস্যত 
বাণী শ্রবণ করিয়া হইতেছে কৃতার্থ। ভক্তদের আত্মিক কল্যাণের জন্য 
বাবারও ব্যগ্রতার সীমা নাই। মহাজ্ঞানী তাপস অপুর্ব কৌশলে 
ব্যাখ্যা করেন জটিল তত্বরাজী। বেদাস্তের মর্মবাণীকে সহজগ্রাহ 
করিয়া তোলেন কত মনোরম আখ্যায়িকার মধ্য দিয়া । 

সন্ধ্যার অন্তরাগ ছড়াইয়৷ পড়ে আকাশের গায়ে, পাহাড়ের চূড়ায় 
চুড়ায় । হংসবাবার গৌরকাস্তি, অনিন্দযসুন্দর মৃত্তি রঞ্জিত হইয়া উঠে 
খই অপরূপ রাগে । ভক্তের একের পরে এক প্রণাম নিবেদন করেন, 

আর সঙ্গে সঙ্গে আত্মজ্ঞানী সাধকের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় উদ্দীপনাময়ী 
বাণী 

শিবোইহম, শুদ্ধোহহম, নিরঞরনোহম, নিবিকারোইহম ! 

সারা কৈলাস পাহাড়ের পরিমণ্ডলে ছড়াইয় পড়ে শিবকল্প এই 
মহাপুরুষের ধ্বনিতরঙ্গ । মুক্ধ বিস্ময়ে, নিণিমিষে ভক্ত ও দর্শনার্থীরা 
তাহার দিকে চাহিয়৷ থাকে । 

' এঝ্রিভাপক্িষ্ট জীবনের নানা প্রশ্ন, নানা লমন্তার কথ! তাহারা 
ক্কাহাকে নিবেদন করে। জ্ঞানমুত্তি মহাসাধকের এক একটি জ্ঞানগর্ড 

বড 



ভারতের সাধক 

বাক্যে, এক একটি কাহিনী ও লোহার বর্ণনায় তাহাদের সর্ধ্ব সংশ্ডু 
দুর হইয়া যায়। 

এক ভিজ্ঞামু ভক্ত সে-বার প্রশ্ন করেন, “বাবা, আমাদের বাঁচবার 
পথ, মুক্তির পথ কি-_তা কৃপা ক'রে বুঝিয়ে দিন 1” 

প্রশাস্তকণ্ঠে মহাপুরুষ উত্তর দেন, “দ্যাখো, মানুষের ইন্দ্রিয়ের 
বেগ বড় প্রবল । বিচার আর সংযম ছাড়া তাঁকে দমন করস কখনো 

সম্ভব নয়। মনৃত্যেতর প্রাণীর দিকে লক্ষ্য করলে দেখবে, পতঙ্গ, কুরজ, 
মাতঙ্ত, ভূক্গ ও মীন এরা প্রতোকেই এক একটি ইন্ড্রিয়ের বশ । এব 

ফলে তারা বরণ করে মৃত্যুকে ৷ পতঙ্ষের বিনষ্টির কারণ, তার চক্ষু। 
আগুনের রঙে মোহিত হয়ে সে তাতে ঝাঁপ দেয়। কুরঙ্গের 
কর্ণেন্স্িয় তাকে টেনে নের় বংশীপবশির দিকে, তারপর সে হত হয় 
ব্যাধের বাণে। হাতী স্পশেন্দ্িয়ের দৃর্বলতায় এগিয়ে যায় হস্তিনীর 

দিকে, ফ দের ভেতর । মস্ত রসনার লোভে পড়ে প্রাণ দেয়__ 

মতস্যশিকারীর বড়শীতে । এ সব ঙ্রীবের বিন্টি আসে এক একটি 
ইন্দ্রয়ের অসংযমে ৷ তবে হেবে গ্ভাখো তো, পঞ্চেক্দ্িয়যুক্ত মানুষের 

বিপদ কত বেশী। পাঁচ দিক থেকে টানাটানি ক'রে তাকে নিয়ে যাচ্ছে 
বিনাশের দিকে । তবে বিপদমুক্তির পথও রুযছে। ভগবান তষ্ট" 
পিয়েছেন বিচারশক্তি, দিয়েছেন সংযম 1” 

এক ভক্ত সেদিন নিবেদন ক'রে, “মহারাক্ত, আমর। সংসারী লোক” 

দিনরাত নান! ঝঞ্চাট আমাদের পোহাতে হয়। মুক্তির ভ্ন্য সাধন), 
ভদ্তন ক'রবো, তার সময় কোথায় 1 সংসারের ঝামেলা না মিটলে* 

একটু গুছিয়ে ন' বসতে পারলে কি করে ভগবানকে ডাকি ?. 
“আচ্ছা বাবা, সমুত্রে যে প্লান করতে যায় সেকি কখনো ও 

বসে অপেক্ষা ক'রে আর ভাবে_সমু্র আগে রঙ্গুন হোক, 
তারপর কান করতে নামবো? সঃসায়ের কোলাহল আগে থামুক' 

তারপর সাধন ভঙ্তন শুরু করবো"_এফদি ভেবে গ্রাকো, তবে এজীবনে 
৮৮ 



ংসবাবা অবধূত 

গাক্তর প্রয়াস কোনদিনই আর ক'রা হয়ে উঠবেনা । কাজেই যে 
তটুকু পারো, এই মুহুর্ত থেকে কাজ শুরু করে দাও 1” 

হংসবাবা সেদিন ভক্ত ও শিষ্যদের নিয়া ইষ্টগো্ঠী করিতেছেন । 
প্রসঙ্গক্রমে কর্ম ও পরার তত্বের কথা উঠিল। তিনি কহিলেন, 

“বর্ম হচ্ছে তিন প্রকার- সঞ্চিত, প্রারনধ ও ক্রিয়মাণ। সঞ্চিত 

কর্মের মানে_জীব জন্মে জন্মে যে কন্্ম কারে এসেছে তার সমষ্টি, 
অর্থাৎ যে কর্মফল জীবের ভোগের নিমিত্ত জমা আছে। আর 

প্রারন্ের মানে হচ্ছে-_এ সঞ্চিত কর্দেরি ভেতর যে অংশ জীবের 

বর্তমান জীবনকালে এ দেহে ভোগ করতে হবে, তাই |” 

বাবা বলিতে চাহেন--প্রারব-ভোগের জন্যই জীব দেহধারণ 

করেছে, জন্ম নিয়েছে । সপ্চিত কর্ম থেকে যে অংশ জীবের ভোগের 

নিমিত্ত উপ্স্থিত হয়, তাই হচ্ছে প্রারন্ধ । এই প্রারন্ধ অনেক সময় 

সম্পদ বা বিপদরূপে দেখা দেয় |” 

তারপর এই তত্বটি প্রাঞ্চল করিতে গিয়া কহেন, “যদি কোন 
ভাগডার ঘরে বহু জব্য সঞ্চিত রাখ! হয় 'এবং প্রয়োজনমত সঞ্চিত ডুব 

থেকে কিছু নিয়ে ব্যবহার করা যায়, তাহলে যে জিনিষটি ভোগের 

নিমিত্ত এলো সেটিকে প্রারন্ধ বল! যেতে পারে । আর এ ভাগারের 

“ত ডরব্যগুলি হলো সঞ্চিত কর্মফল । এই প্রারবধ বড়ো বলবান 1” 

“তবে কি এই প্রানের হাত থেকে আমাদেন পরিত্রাণ নেই, 

বাবা ?” প্রশ্ন করেন এক জিজ্ঞাস ভক্ত । 
॥ “প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কর্মফল ভোগ করতে হবে, একদা 
টকই। কিন্তু মধ্যাঙ্গের খর তাপে ক্রিষ্ট হয়ে কোন পথিক যেমন 
ঘাথায় ছাতার আবরণ টেনে দেয়-আরাম করে, তেমনি যদি কেউ 

উগবানের চরণে শরণ নেয়ঃ তবে কঠোর প্রারকের দণ্ডও কিছুটা লঘু 
ধুয়ে যায় ।” 

“ক্িয়মাণ করবি মানে কি, বাবা ?” 

“জীব যে সকঙ্গ কর্ম তার বর্তমান জীবনে করে যাচ্ছে, তাই তার 
২৮ 



ভারতের সাধক 

ক্রিয়মীণ কর্ম । আগেই বলেছি, প্রারৰ অত্যন্ত বলবান্ কিন্তু যি 
কেউ একাস্তভাবে ভগবত চরণে শরণ গ্রহণ করে, তবে সে প্রারন্ধে। 

প্রফোপ ভার এ কর্মমান্ুসারে মৃত হয়ে আসে | তেমনি জীবের সঞ্চিঘ 
কর্মফল ক্রিয়মাণ কর্মদ্বারা লঘু করা যায়। প্রারন্ধ হচ্ছে পূর্ব্ব পুর্ব 
জন্মের কর্মের ফল। এটার রাগ বারন 
ফিছু পরিবর্তন সাধন. করা যায় বৈকি ।৮ 

“আচ্ছা ধাবা, এ জীবনের ক্রিয়মাণ কর্মের ফল কিরপে বিন! 
কর! ঘাবে 1” 

“জ্ঞান দ্বারা । 'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ধবকর্মানি ভস্মসাৎ কুরুছে তথা, রদ 

জীবের কর্ম্ম ও প্রারক সম্পর্কে আর একদিন মহান আস, 

কহিলেন, “প্রত্যেক কর্ম হতে ছুই প্রকার ফল উৎপন্ন হয় এবং শু 
হ'তেই স্থষ্ট হয় আমাদের ভাগ্য । নীচ কর্ম থেকে হয় নীচ বাসনা" 
কৃষ্টি, আর উচ্চ কর্্ম ও সাধুসঙ্গ থেকে জমে উচ্চ বাসনা । এই বাসন 
হতেই প্রারব্ধ স্ুচিত হয় এবং কর্মফল অনুযায়ী ভাগ্য পরজন্মে গঠিত 
হয়। প্রারন্ধ কখনো ভোগ ব্যতীত ক্ষয় হয় না। প্রারব্ কর্ণ 

ভোগাদেব ক্ষয় ৷ যেমন ধন হতে শর নিক্ষিপ্ত হ'লে তাকে ফিরি 

আনা সম্ভব নয়, তেমনি পূর্বজম্মে অজিত প্রারব যেভাবে ও 
সুচিত হয়েছে তাঁরও কোন পরিবর্তন করা যায় না--১ ] 

“্যাগ যজ্ঞ শাস্তি স্স্ত্যয়নেও কি ভাগ্য বদলানো যায় না 1” সপ 
“না বেটা, তা হয়না। যে কুকুর হয়ে জন্মেছে সে কুকুরই থাকবেন 

এ জদ্মে মানুষ হা'বার সম্ভাবনা ভার নেই । ভবে কোন কোন কুকুর ধি 
অফ ঘুরে বেড়ায়, পরম খে ও আদরে লালিত হয়। আবার ক 
কুকুর খেতে না পেয়ে হয় কঙ্কালসার, দ্বারে দ্বারে পায় লাঙ্ছনা 1” ॥ 

“তবে লোকে শাস্তি স্বপ্যয়ন করে কেন?” ্ 
.. প্যাগ ষজ্ের বারা ক্রিাণ পাপ মাশ হয, যেমন কোর ব্য 
গুরু ভোজনের পর অস্ুুগে.. পড়ে, তারপর চিকিৎসকের উষধে হ 



ংসবাবা অবধৃত 

রোগমুক্ত, তেমনি ভগবানের নামের দ্বার! ক্রিয়মাণ পাপ নাশ পায়-- 

উত্তম বাসনার সৃষ্টি হয়। প্রারন্ধের ফলও কিছু মৃছ হয় । সদাই মনে 
রাখবে, বাসনাই বন্ধনের হেতু ও সকল দুঃখের মুল । বাসনা নাশ হলে 
আর জন্ম নিতে হয় না।” 

“বাবা, জীব তো ক্লেশ পায় তার তৃষ্ণা থেকে । কিন্ত তার এ তৃষ্ণা 

যায় কিভাবে ?” 

দ্র “বস্ত বিচার দ্বারা--বৈরাগ্যের দ্বারা 1৮ | 

জ্বানযোগী সাধক প্রায়ই বলিতেন, “মাহুষের ভেতরে চিরবিরাজিত 

'"ছন সচ্চিদানন্দ । সর্ব আনন্দের তিনি উৎস। এ উৎসকে খু'জে 
শ্বরতে হবে। কিস্ত কি উপায়ে? অবিষ্ভার মোহ এড়িয়ে, 

.ধ বিচার ক'রে খুঁজতে হবে সেই উৎসুপ্পথ ৮ 

,বিচারবুদ্ধির প্রয়োগের কথা বুঝাইতে গিয়া হংসবাবা একটি 
দর আখ্যায়িকার মবতারণা করিতেন-_ 

গ “সরোবরে সান করতে গিয়ে এক মহিল! তার রত্বহার ভূলে ফেলে 
ম। একটি কাক তা ঠোট দিয়ে তুলে নেয়, ঘাটের উপরিস্থিত এক 
পু গিয়ে বসে। কিন্তু কিছুক্ষণ হারটি নাড়াচাড়া করেই সে বুঝতে 

৯ এটি ভোজনযোগ্য কোন বস্ত নয়। তাই বৃক্ষশাখায় এটিকে 
..য়ে রেখে সে উড়ে যায়।” 

"এর পরই এক স্সানার্থী ঘাটে এসে উপস্থিত। জলের ওপর সে 
এতে পায় রত্বহারের প্রতিচ্ছবি । ভাবে--জলের তলেই বুঝি তা 

এছে'। খোজাখুজি সে অনেক ক'রে । কিস্তু হার কোথায় মিলঘে? 

জলই ঘোলা হয় আর ঘাটের জল কর্দ্মমাক্ত হয়ে ওঠে। শেষটায় 
টি হতাশ হয়ে চলে যায় 1” 

এরপর আসে আর এক ন্বানার্থা । তারও চোখে পড়ে এঁ চকচকে 
রর প্রতিফলন । ধীর মন্তিফে নানা বিচার বিবেচনা ক'রে, লোকটি 
খতে পারে, জলের ভেতরে তো হার নেই, রয়েছে তার প্রত্থিবিদ্ব। 
'ব আসল বস্তুটি কোথাদ্র ? বৃক্ষের দিকে তীক্ষ দৃষ্টিতে ল্য করে 



৫ ভারতের সাধক 

দেখতে পায়, তার শাখায় সেই রত্বহার ঝুলছে । অমূল্য বস্তাটি লাভ 
করার সৌভাগ্য তারই হলো। এমনি ধীর বিচারবুদ্ধি দিয়ে পরমাত্মাকে 
লাভ করতে হয়। 

একটি মুযুক্ষু শিষ্য সে-বার সখেদে হংসবাবাকে বলেন, “বাবা, 
সংসারের এত মায়া, মোহ ও কন্মের জালে আমাদের আবদ্ধ থাকতে 
হয়, তাই ভগবানের দিকে মন সহজে ফেরানো যায় না। কৃপা ক'রে 
এর উপায় বলুন 1” | 

“গাখো, বদ্ধ জীবের মন তো প্রবৃত্তির দিকে ধাবিত হবেই । এর 

প্রতিকার করতে হবে মনের জন্য আর একটি বিকল্প খাত তৈরী করে 
সেই খাত দিয়ে চালনা ক'র তোমার ভগবৎমুতখীন মনের প্রবাহকে 
নূতন খাতে চালিত .এই প্রবাহ তোমার বিষয়মুখী মনকে ক্রমে 
নিস্তেজ ক'রে আনবে । ক্রমে হবে অন্তমুী। পরমাত্মার প্রতিও 
সহজে নিবিষ্ট হতে পারবে । ধীরে ধীরে এই পথটি ধরে সাধন করে 
চলো! । এই হচ্ছে সাধকের ব্রক্মাভ্যাস বা আত্মধ্যান__ | 

সতত ব্রহ্ম অভ্যাস্সে মল বিক্ষেপকে। নাশ 

জ্রানদৃঢ় নির্বাসনা৷ জীবন্মুক্তি প্রাতিভাস 1” 

বাবা আরে! বলিলেন, “সদাই বলবৎ রাখবে এই অভ্যাস । « 

ফলে মনের মল নাশ হবে, মণখ|পনাশুন্য হবে । এই পথেই ৮৫ 
লাভ ক'রে জীবন্মুক্তি ও পরাজ্ঞান |” | 

কৈলাস পাহাড়ের শীর্ষে এই জ্ঞানমুত্তি সাধকের পদতলে আমিয় 
সমবেত হইত দেশ-বিদেশের অধ্যাত্মরসপিপাস্থ মানুষ । পুর্ব ও পশ্চিঃ 
ভারতের ধনী ব্যক্তিরাও আস্ত দলে দলে । ইহাদের কেহ আসি 

হংসবাবার অধ্যাত্মকৃপার প্রার্থী হইয়া, কেহ আসিত আর্ত ভক্তরূগে 

অনেকে সাগ্রহে প্রস্তাব দিত-_-“বাবা, আপনি অনুমতি দিনঃ ত"*মর 

এই কৈলাস পাহাড়ে এক বিশাল মঠ নির্মাণ ক'রে তুলি । আপনার 
এই সাধন স্থানকে গড়ে ভুলি জ্ঞানসাধনার বিরাট কেন্দ্ররূপে |” 

: মহাসাধক স্মিতহান্যে বলিতেন, “বেটা, আমি বৈরাগী মানুষ, অর্ঘ 




















